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Parking przy MOK-u otwarty

90 lat temu, dokładnie 9 lipca 1930
r., doszło do tragicznej w skutkach
katastrofy górniczej w kopalni
Wacław (Wenceslaus) w Miłkowie/
Ludwikowicach Kłodzkich, na
terenie szybu Kurt. Zginęło wtedy
151 górników
czytaj na str. 5

Więcej ratowników
w OSP Nowa Ruda

35 zł
W piątek 3 lipca nastąpił odbiór pierwszego etapu przebudowy ul. Kołowej
i przebudowanego parkingu przy ul. Nowa Osada przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Nowej Rudzie

16 zł

Książki możesz kupić
wysyłkowo na
www.noworudzianin.pl
oraz na Allegro

czytaj na str. 3

Punkt ZUS w Nowej Rudzie
– zamknięty

Znaleziony telefon
przynieś na policję

czytaj na str. 9

Piknik wakacyjny
w Wambierzycach

W poniedziałek, 6 lipca,
w Wambierzycach odbył się
wakacyjny piknik zorganizowany
przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Wambierzycach

Rozważnie nad wodą

czytaj na str. 16

ROZLEWNIA GAZU

TAEKWON-DO ITF kończy
sezon
strona 22

PROTA
gwarancja jakości
i twojego bezpieczeństwa

100%

czytaj na str. 7

czytaj na str. 14-15

Reklama

11 kg gazu

Ośmiu strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej Nowa Ruda
recertyfikowało kwalifikacje
z zakresu KPP, a trzy druhny
przeszły profesjonalne szkolenie
z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy, zakończone egzaminem
teoretycznym i praktycznym.
Szkolenie oraz egzamin odbył
się w Wyższej Szkole Medycznej
w Kłodzku

Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Piłsudskiego –
zamknięty. Na razie tylko do 31 sierpnia, później biuro najprawdopodobniej
ma zostać ponownie uruchomione, być może w innym miejscu na terenie miasta

Alicja Matuła zwyciężyła
strona 23

czytaj na str. 2

dostawa gazu do domu
tel. 74 872 70 17
tel. 74 872 44 87

7.00-15.00 (od poniedziałku do piątku)
7.00-13.00 (sobota)

Wybory radnego w Dzikowcu
W tydzień po wyborach prezydenckich, w niedzielę 19 lipca, w Dzikowcu wybierać
będą radnego Rady Gminy Nowa Ruda
czytaj na str. 3

www.wenanty.pl
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Reklama

ANDRZEJÓW
USŁUGI
KOMINIARSKIE
Biuro: tel. 503 378 296, e-mail: biuro@kominiarzandrzejow.pl
tel. 516 034 248, 509 167 323

Oferujemy:
– montaż wkładów kominowych na paliwa stałe i gazowe
– opinie kominiarskie
– roczna kontrola przewodów kominowych art. 62 Prawa
budowlanego
– czyszczenia przewodów kominowych,
w tym czyszczenie mechaniczne

Punkt ZUS-u w Nowej Rudzie
– zamknięty
Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Piłsudskiego –
zamknięty. Na razie tylko do 31 sierpnia, później biuro najprawdopodobniej ma
zostać ponownie uruchomione, być może w innym miejscu na terenie miasta.
To zła wiadomość dla mieszkańców Nowej Rudy, gminy Nowa Ruda, czy gminy
Radków, bowiem teraz by załatwić jakąkolwiek sprawę, będą zmuszeni jechać
do Kłodzka, bądź Wałbrzycha, lub załatwiać swoje sprawy drogą elektroniczną

Wysoka jakość usług
Atrakcyjne ceny ustalane indywidualnie z klientem

– W naszym Punkcie Informacyjnym w Nowej Rudzie pracowały dotychczas trzy osoby.
Jedna z naszych pracownic odchodzi w lipcu na emeryturę,
druga jest od marca na zasiłku
opiekuńczym z powodu opieki
nad dzieckiem, trzecia na urlopie.
Żeby utrzymać działalność punktu, do Nowej Rudy dojeżdżali
nasi pracownicy z Kłodzka, ale
obecnie ze względu na braki
kadrowe (sezon urlopowy) oraz
konieczność realizacji dodatkowych zadań w ramach Tarczy
Antykryzysowej, jesteśmy zmuszeni czasowo, tj. do 31 sierpnia br., zamknąć punkt informacyjny – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik

Redaktor naczelny: Stanisław Mróz, tel. 501 361 623. Redakcja: Arkadiusz
Balcerzak, Tomasz Proszek. Adres redakcji: Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda,
tel. 74 869 19 06, kom. 512 061 362, redakcja@noworudzianin.pl.
Wydawca: Mróz Media Stanisław Mróz, Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, poprawek i uzupełnień w przypadku wykorzystania w druku nadesłanego materiału

prasowy ZUS na Dolnym
Śląsku. – Drugim, również
istotnym powodem, są
warunki lokalowe w Nowej Rudzie. Nasze obecne
lokum jest dla nas zbyt
duże i brakuje w nim windy i udogodnień dla osób
niepełnosprawnych, takich jak
podjazdy, czy specjalnie przystosowana toaleta. Nasi klienci
wielokrotnie się skarżyli na to,
że nasze pomieszczenia są dla
nich trudno dostępne, a nam
bardzo zależy na wysokiej jakości obsługi. Dlatego staramy się
o nowe, mniejsze pomieszczenie,
które będziemy mogli dostosować do obsługi osób niepełnosprawnych. Dodam, że w całym

kraju ZUS ma 20 Punktów Informacyjnych, z czego 8 – z podobnych przyczyn – jest tymczasowo
zamkniętych. Nie jesteśmy więc
odosobnionym przypadkiem.
Obecnie zapraszamy mieszkańców do naszych placówek w
Kłodzku i Wałbrzychu, oraz korzystania z możliwości załatwiania swoich spraw przez Internet
poprzez naszą platformę PUE
ZUS – dodaje rzecznik.
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Parking przy MOK-u otwarty II tura wyborów
prezydenckich

W niedzielę 12 lipca 2020 r. odbędzie się II tura wyborów
prezydenckich. O fotel zmierzą się: Andrzej Duda oraz
Rafał Trzaskowski. W Nowej Rudzie uprawnionych
do głosowania jest 17 220 osób, w gminie Nowa Ruda
9 096, a w gminie Radków 7 096. Lokale wyborcze będą
czynne od godz. 7.00 do 21.00

W piątek 3 lipca nastąpił odbiór pierwszego etapu przebudowy ul. Kołowej i przebudowanego
parkingu przy ul. Nowa Osada przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie
Na ul. Kołowej, na odcinku
450 metrów, położona została
nowa nawierzchnia z odwodnieniem i mijankami. Koszt inwestycji 632.901,85 zł, z czego dofinansowanie z Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 379.741,11 zł, natomiast
94.900 zł dołożyło Nadleśnictwo
Jugów.
W ubiegły piątek odebrano
również przebudowany parking
przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Nowej Rudzie. Koszt inwesty- gowe, w tym 3 dla niepełno- jących się na wózkach inwalidzcji 556.279,80 zł. Dzięki temu sprawnych. Wykonano również kich. Dostępne są również stodostępne są 42 miejsca parkin- infrastrukturę dla osób porusza- jaki na rowery.
– Obie inwestycje są wykonane dobrze, praktycznie nie
było uwag do wykonawców.
Dziękuję wykonawcom, nadzorowi, pracownikom urzędu miasta i wszystkim, którzy się do
tego przysłużyli – mówi burmistrz Tomasz Kiliński. – Chcę
również podziękować Lasom
Państwowym za blisko 95 tys. zł
dofinansowania w pierwszy etap
przebudowy ul. Kołowej – dodał.

Wybory radnego
w Dzikowcu
W tydzień po wyborach prezydenckich, w niedzielę
19 lipca, w Dzikowcu wybierać będą radnego Rady
Gminy Nowa Ruda
To skutek kwietniowej rezygnacji z mandatu radnego Bolesława Pietruszewskiego. W szranki wyborcze w Dzikowcu staną
były wieloletni radny Rady Gminy Nowa Ruda i były sołtys
Dzikowca – Henryk Srokowski i komendant gminnego OSP –
Paweł Gargol.
Pierwotnie wybory w Dzikowcu miały odbyć się już w najbliższą niedzielę 12 lipca, jednakże zarządzeniem Wojewody
Dolnośląskiego z 6 lipca, termin wyborów został przesunięty
o tydzień. Lokale wyborcze podczas wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Nowa Ruda czynne będą od godz. 7.00-21.00.
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Modlitwy ułożone przez o. Wenantego
Modlitwy wieczorne o. Wenantego
W dobroci swej nieskończonej
pobłogosław mnie, o Najsłodsze
Serce Jezusowe, i przyjm dziękczynienie za wszystkie łaski, które w tym dniu otrzymałem od
Ciebie. Boleję nad wszystkimi
błędami i niewiernościami, których się dopuściłem względem
Ciebie, ale mam nadzieję, że mi
je przebaczysz i nagrodzisz
krzywdę wyrządzona chwale
Bożej przeze mnie. Wiara, nadzieja i miłość moja, wszystko to
Twoje. Pragnę zasnąć i spoczywać
przejęty miłością ku tobie, abym
się obudził znów Twą miłością
ożywiony. Amen.
Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie
słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy
wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być przez Ciebie
opuszczony. Tą ufnością ożywiony, o Panno nad pannami i Matko,
biegnę do Ciebie, przychodzę do Ciebie, staję przed Tobą jako
grzeszny człowiek drżąc i wzdychając. Nie chciej, o Matko Słowa,
gardzić słowami moimi, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen.
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór,
we dnie w nocy bądź mi zawsze ku pomocy.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista
niechaj im świeci. /3x
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
Jezu, Maryjo, Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.
Jezu, Maryjo, Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu.
Jezu, Maryjo, Józefie, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam.
Najsłodszy Jezu, nie bądź mi sędzią, ale Zbawicielem. Amen.
Modlitwy te, odmawiane są do dzisiaj w klasztorach franciszkańskich

Felieton

Grunwald próbą generalną
Największa bitwa średniowiecznej Europy, Pogrom zakonu krzyżackiego, Rozbita w
pył krzyżacka zawierucha i
setki podobnych tytułów mogliśmy przeczytać w pracach
opisujących bitwę pod Grunwaldem. Zakon niewątpliwie
był potęgą militarną i dysponował niezbędnymi warunkami do prowadzenia wojen,
czyli pełnym skarbcem. Tworząc mity o Litwinach, jako
nieprawdziwych chrześcijanach przyciągał ochocze na
udział w krucjatach rycerstwo
europejskie i powodował, że
bogobojni Europejczycy dla
odpustów również finansowo
chętnie wspomagali krzewicieli chrześcijaństwa, a ponadto Krzyżacy korzystali z poparcia papiestwa i cesarza niemieckiego. Jeżeli pod Grunwaldem legła krzyżacka potęga to musiała się spotkać z
„górą lodową”, a tą górą była
Polska złączona unią z Litwą.
Czy jednak ten związek, który
zdawał się być oczywistą podwaliną mocarstwa takie mocarstwo zbudował? – a to już
budzi poważne wątpliwości.
Po Grunwaldzie większość
miast w państwie zakonnym
z ludnością niemiecką, w tym
największe: Gdańsk, Toruń i
Elbląg dobrowolnie poddały
się królowi Polski, tak serdecznie miały dość krzyżackiej
buty, gwałtów i wyzysku. Jeżeli wojska Jagiełły rozbijając
w pył wojska krzyżackie pod
Grunwaldem nie mogły zdobyć Malborka, ostatniego bastionu krzyżactwa pruskiego,
opuszczonego przez poddanych uzasadnia przypuszcze-

nie, że w wyniku unii powstało „mocarstwo jak się patrzy”.
Malbork był wprawdzie najpotężniejszą twierdzą w Europie i raczej trudno byłoby
zdobyć go szarżą polskiego
rycerstwa, a artyleria, jaką Jagiełło dysponował niewielkie
szkody czyniła krzyżackiej warowni. Czterdzieści dwa lata
później, syn Jagiełły zajął tę
niezdobytą warownię i to nie
polskie rycerstwo kopiami
rozbiło bramy, ani artyleria
rozwaliła mury – za oręż posłużyły talary. Po prostu wypłacił zaległy żołd załodze
twierdzy, bo wielki mistrz utracił niezbędne warunki do prowadzenia wojny, czyli w odróżnieniu od poprzedników,
miał pustą kasę. Na temat
przyczyn tragicznej w skutkach porażki pod Malborkiem
historycy prezentują tak bardzo rozbieżne stanowiska, jak
– nie przymierzając – współcześni prawnicy, a nawet konstytucjonaliści w sprawie wyborów prezydenta RP, AD 2020.
Historykom nic nie grozi, a nad
prawnikami i wyborcami groźnie zawisł ostrzegający palec
prezesa. (Pisane 28.05.2020)
Historycy są zgodni, że zdobycie zamku było niezwykle
trudne, to jednak dla mocarstwa osiągalne pod warunkiem, że spełnia napoleońskie
warunki umożliwiające prowadzenie wojny, czyli pieniądze. Pospolite ruszenie rycerskie niezbyt nadawało się do
prowadzenia długotrwałego
oblężenia, a pieniędzy na wojska zaciężne król nie posiadał.
Zachodzi pytanie – czy rzeczywiście chciał ten zamek zdo-

być? Postępowanie
tego Litwina na polskim tronie jest, co najmniej
dziwne. Rozpoczynając wojnę
z zakonem, jako cel stawiał
odzyskanie ziemi dobrzyńskiej
dla Korony i Żmudzi dla Litwy,
a nie zniszczenie państwa krzyżackiego, co mogło nastąpić
po zdobyciu Malborka. Gdy
podczas oblężenia komtur
Henryk von Plauen (nie wiem
na ile szczerze i czy miał do
tego prawo) zaproponował
oddanie Pomorza Gdańskiego,
ziemi michałowskiej, dobrzyńskiej i Żmudzi, król odmówił,
co wskazywać by mogło, że
nagle jego celem było całkowite rozbicie państwa zakonnego w Prusach. Co go jednak
powstrzymało? – oto jest pytanie! Według Długosza i wielu jego następców pełne zwycięstwo znacznie wzmacniałoby Koronę i panowie koronni mogliby sięgnąć po dokument leżący w kancelarii
królewskiej odczytać zapis
„aplikare”, co może znaczyć –
włączenie Litwy do Korony
Królestwa Polskiego. A tego
Litwini bardzo nie chcieli.
Grunwald był sprawdzianem
fundamentów mocarstwowości budowli powstającej na
podstawie unii zawartej w
Krewie. Mam nadzieję, że podczas świętowania okrągłej
rocznicy bitwy wielce uczeni
mężowie, a szczególnie politycy od nowej polityki historycznej, a na tych liczę szczególnie, rzucą nowy snop światła na te wątpliwości.
Stanisław Łukasik

Tadeusz Blechinger jest
znakomitym kronikarzem Nowej
Rudy. Jego fotografie oddają
codzienność miasta, jak również
otaczającą przyrodę – na
przestrzeni czterech pór roku.
Album zawiera ponad 170 zdjęć,
na których zawarta jest pasja pana
Tadeusza. Od wiosny do zimy,
od świtu do nocy…
Ci, którzy kochają Nową Rudę,
na pewno będą zachwyceni,
a którzy jej nie znają – zechcą
zapewne ją odwiedzić.
Tomasz Proszek
Album w cenie 35 zł do nabycia w redakcji tygodnika „Noworudzianin”
w Nowej Rudzie (Rynek 8, I piętro) oraz w Informacji Turystycznej (Rynek 2)
i księgarni Millenium (ul. Boh. Getta 10) oraz na allegro.pl
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90 rocznica katastrofy w kopalni Wenceslaus
90 lat temu, dokładnie 9 lipca 1930 r., doszło do tragicznej
w skutkach katastrofy górniczej w kopalni Wacław
(Wenceslaus) w Miłkowie/Ludwikowicach Kłodzkich,
na terenie szybu Kurt. Zginęło wtedy 151 górników
9 lipca 1930 roku, około godziny 16.00, w rejonie szybu Kurt
w Jugowie doszło do katastrofy.
W wyniku wstrząsu na poziomie
III, spowodowanego wyrzutem
metanu, nastąpiło wypchnięcie
liczącego 35 metrów długości
bloku węgla. Ilość dwutlenku
węgla wydzieloną przy wypchnięciu węgla z ociosu oceniono jako niewielką. Nagłe
wyrzucenie bloku węgla zachwiało równowagę w całej ścianie, która zaczęła się obsypywać,
powodując gwałtownie nasilający się wypływ dwutlenku węgla. Wielkość wyrzuconych mas
skalnych wyniosła 3354 tony.
Wybuch metanu nastąpił na
poziomie 255 m. Wypadek ten
był głośnym wydarzeniem w

tamtym czasie, specjalne noty
wysłały również władze Polski.
W uroczystościach pogrzebowych wzięły udział dziesiątki
tysięcy osób, w tym przedstawiciele niemieckich władz. Śmierć
w wyniku katastrofy poniosło
151 górników, między nimi 11
osób z Nowej Rudy. Wycie syren
ze wszystkich pobliskich kopalń
oznajmiło o tragedii, do jakiej
doszło na ziemi noworudzkiej.
Ofiary katastrofy zostały pochowane w oddzielnej kwaterze na
cmentarzu w Jugowie, przy której ustawiono pomnik-kaplicę,
zaprojektowany przez wałbrzyskiego architekta Pietrusskiego,
a wykonany przez rzeźbiarza świata. Rok po tych tragicznych miono ją w latach 1933-1939. W wyznaczając w ww. kwaterze
Wittiga z Nowej Rudy. Pomoc dla wydarzeniach kopalnia została latach 90 XX wieku, zarządca nowe miejsca pochówku.
rodzin ofiar płynęła z całego zamknięta. Ponownie urucho- cmentarza groby zlikwidował,
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Wszystko co musisz wiedzieć o „Dobrym Starcie”
1 lipca ruszył nabór wniosków do programu
„Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia
dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok
szkolny. To wsparcie dla 4,5 miliona uczniów.
Poniżej publikujemy najczęściej zadawane
pytania i odpowiedzi dotyczące programu
Ile mam czasu na złożenie wniosku do programu
„Dobry Start”?
Wniosek o świadczenie z programu można składać
już od 1 lipca online przez stronę empatia.mpips.gov.
pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS,
a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można
składać także po wakacjach, jednak nie później niż do
30 listopada.
Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną
z epidemią koronawirusa, zachęcamy jednak wszystkich
do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania
wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie, to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski o nasze wspólne
bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.
Kto może taki wniosek złożyć?
Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun
faktyczny, to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad

dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego
o przysposobienie dziecka).
Czy wniosek o świadczenie składa jeden rodzic
czy oboje?
Ze względu na jednorazowy charakter świadczenia,
wniosek powinno złożyć jedno z rodziców albo opiekun
prawny lub opiekun faktycznego dziecka. Natomiast
w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu,
jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących
w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala
się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty
przysługującego świadczenia „Dobry Start” czyli w wysokości 150 zł.
Mam dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jakie
wsparcie otrzymam?
Świadczenie „Ddobry Start” przysługuje raz w roku
w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku
dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku
życia.
Warto też wspomnieć, że od 2019 roku, wsparcie
z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
Jednocześnie należy pamiętać, że świadczenie nie
przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola

oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
Program nie obejmuje również studentów.
Kiedy otrzymam wsparcie?
Jeśli wniosek został złożony w lipcu lub w sierpniu,
wypłata świadczenia odbędzie się nie później niż do
30 września. W przypadku, gdy wniosek został złożony
w późniejszym terminie, wówczas wsparcie trafi do
rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
Czy muszę czekać na decyzję administracyjną
w sprawie przyznania wsparcia?
Nie. W programie „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się
o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu
na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne,
nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia.
Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie
w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także
w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Czy od świadczenia odprowadzany jest podatek?
Nie, świadczenie z programu „Dobry Start” jest
zwolnione od podatku.
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Więcej ratowników w OSP Nowa Ruda
Ośmiu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa
Ruda recertyfikowało kwalifikacje z zakresu KPP, a trzy
druhny przeszły profesjonalne szkolenie z zakresu
kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończone
egzaminem teoretycznym i praktycznym. Szkolenie
oraz egzamin odbył się w Wyższej Szkole Medycznej
w Kłodzku

Ośmiu strażaków z OSP Nowa
Ruda odnawiało swoje kwalifikacje z zakresu kwalifikowanej
pierwszej pomocy, a trzy druhny

brały udział w profesjonalnym
kursie KPP. Dla całej jedenastki
zakończyło się to, w niedzielę
28 czerwca, pozytywnie zdany-

mi egzaminami. Podczas kursu
strażacy zapoznali się z najnowszymi wytycznymi udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy, mieli również okazję ćwiczyć
umiejętności praktyczne na specjalistycznym sprzęcie. Wiedza
ta jest niezbędna w przeprowadzanych akcjach ratowniczych
przy udziale strażaków-ochotników. W szczególności dlatego,
że to właśnie jednostki OSP, w
zdecydowanej większości przypadków, przybywają pierwsze
na miejsce zdarzenia.

Reklama

Apteka W Rynku
zapraszamy:
poniedziałek-piątek 8.00-20.00
sobota 8.00-18.00
niedziela 9.00-14.00

– Ośmiu druhów z naszej OSP
robiło recertyfikacje, to znaczy
odnawiało swoje kwalifikacje,
natomiast trzy druhny robiły
pełny kurs, który zakończył się
pozytywnie zdanym egzaminem.
Obecnie w naszej jednostce
mamy 12 wykwalifikowanych
ratowników medycznych – informuje Dariusz Chojecki, prezes

OSP Nowa Ruda. – Egzamin składał się z dwóch części. Był test
składający się z 30 pytań, gdzie
prawidłowa odpowiedź na 27
pytań kwalifikowała nas do części praktycznej, podczas której
mieliśmy wykonać zadania
sprawdzające praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – dodaje.
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Służby mundurowe
informują
Domowy awanturnik. W niedzielę 28 czerwca noworudzcy policjanci otrzymali zgłoszenie, że mężczyzna
będąc pod wpływem alkoholu wszczął awanturę z żoną
oraz z bratem. Pomimo rozmowy pouczającej, jak
i wcześniejszej interwencji, nie zmienił zachowania.
Patrol podjął decyzję o zatrzymaniu mężczyzny do
wytrzeźwienia. Mężczyzna w trakcie podejmowanych
przez funkcjonariuszy w stosunku do niego czynności
służbowych, mających na celu zapobieżenie dalszym
awanturom w domu oraz zapewnienia spokoju pozostałym domownikom, w tym kilkumiesięcznemu
dziecku – dokonał znieważenia słowami wulgarnymi
powszechnie uznawanymi za obelżywe oraz naruszył
nietykalność cielesną (szarpiąc i drapiąc paznokciami)
funkcjonariuszkę Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Funkcjonariuszka nie doznała trwałych obrażeń ciała
i nie korzystała z pomocy medycznej. Mężczyzna
został zatrzymany już nie tylko za agresywne zachowanie w stosunku do członków rodziny, ale także
w związku z popełnionym przestępstwem wobec
funkcjonariuszki.
Nie dostosował prędkości. W niedzielę 28 czerwca
w Radkowie, kierujący samochodem Mazda, w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem
i zjechał z jezdni uderzając w przydrożny słup energetyczny. Kierujący jechał sam. Nie odniósł obrażeń.
Skradł butle. W niedzielę 28 czerwca w Nowej Rudzie,
nieustalony sprawca, po uprzednim zerwaniu kłódki,
dostał się do klatki, skąd dokonał kradzieży czterech
butli 11 kg z gazem wartości około 800 złotych na
szkodę firmy. W trakcie prowadzonych czynności
skradzione butle ujawniono ukryte w zaroślach kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia. Butle zabezpieczono do badań. Postępowanie prowadzi KP Nowa
Ruda.
Złodziejka w sklepie. W poniedziałek 29 czerwca
policjanci w Nowej Rudzie podjęli interwencję ze
zgłoszenia ochrony jednego ze sklepów, w którym
kradzieży dokonała noworudzianka. Po wylegitymowaniu i sprawdzeniu w policyjnych systemach, kobieta została ukarana mandatem karnym.
Nie ustąpił pierwszeństwa. W poniedziałek 29 czerwca, w strefie ruchu, kierujący samochodem marki Fiat
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi marki Audi, w wyniku czego doszło do zderzenia. W po-

jeździe Fiat była pasażerka. Nikomu nic się nie stało.
Sprawca kolizji został ukarany mandatem i sześcioma
punktami karnymi.
Hej szalała, szalała. W poniedziałek 29 czerwca jedna z mieszkanek budynku wielorodzinnego, będąc
pod silnym wpływem alkoholu, „szalała” na klatce
schodowej biegając i krzycząc na innych sąsiadów. Po
przyjeździe na miejsce interwencji, policjanci ustalili,
że w jednym z mieszkań odbywała się libacja alkoholowa, której uczestnicy wychodząc na klatkę schodową hałasowali. Po pouczeniu o zachowaniu zgodnym
z obowiązującym porządkiem prawnym, uczestnicy
rozeszli się do swoich domów, a w lokalu pozostał
jedynie gospodarz.
Wyjaśniali. We wtorek 30 czerwca policjanci otrzymali zgłoszenie, że w Nowej Rudzie mężczyzna, bez
butów szedł środkiem ulicy, zachowując się przy tym
jak nietrzeźwy, bądź pod wpływem narkotyków.
Z uwagi na stan nietrzeźwości i agresywne zachowanie mężczyzny, podjęto decyzję o jego zatrzymaniu
do wytrzeźwienia w PDOZ KP Nowa Ruda.
Zabawa trwa. W środę 1 lipca, w jednym z budynków
na terenie miasta Nowa Ruda, trwała całonocna libacja
alkoholowa. Uczestnicy byli bardzo głośni i uciążliwi
dla pozostałych mieszkańców budynku. Na polecenie
interweniującego patrolu policji towarzystwo opuściło mieszkanie, a w budynku zapanował spokój i cisza.
Wpadł z marychą. W środę 1 lipca policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Nowej Rudzie
zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który posiadał susz
marihuany w ilości 22,35 grama netto. Za popełniony
czyn zabroniony odpowie przed kłodzkim sądem.
Ujawnili zwłoki. W czwartek 2 lipca policjanci z KP
w Nowej Rudzie, po zgłoszeniu sąsiadów, w mieszkaniu ujawnili zwłok 31-letniego mężczyzny. Wykonane
na miejscu czynności z udziałem prokuratora rejonowego w Kłodzku, wstępnie wykluczyły działanie osób
trzecich. Na polecenie nadzorującego prokuratora
ciało zabezpieczono do sekcji w prosektorium szpitala w Kłodzku. Dalsze czynności prowadzą policjanci
z Komisariatu Policji Nowa Ruda.
Internetowe oszustwo. W czwartek 2 lipca mieszkanka Nowej Rudy złożyła zawiadomienie dotyczące
oszustwa dokonanego na jej osobie w ten sposób, że
pomimo wpłacenia kwoty 95 zł za zamówiony – za
pośrednictwem oficjalnej strony internetowej jednego z portali sprzedażowych – towar w postaci torebki damskiej, do chwili obecnej sprzedający nie wywiązał się z transakcji, zrywając z pokrzywdzoną wszelki
kontakt.
Agresywna kobieta groziła nożem. W czwartek
2 lipca policjanci z KP Nowa Ruda zostali poinformowa-

Bezpieczne wakacje
Wakacje to czas beztroski i odpoczynku. Pamiętać jednak należy, że w okresie
epidemii musimy zachować szczególną
ostrożność. Nie wolno zapominać o bezwzględnej higienie i innych nadzwyczajnych środkach ostrożności tj.:
– często myj ręce wodą z mydłem lub
przemywaj płynem na bazie alkoholu,
– zachowaj 2-metrowy dystans społeczny,
– unikaj dużych skupisk ludzi i zatłoczonych miejsc,

– noś maseczki w niektórych ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych
oraz w sytuacjach, w których nie jest
możliwe zachowanie dystansu 2 m,
– unikaj bliskiego kontaktu z chorymi,
kaszlącymi, kichającymi, gorączkującymi,
– koniecznie zrezygnuj z podróży, jeśli
któryś z członków rodziny ma objawy
infekcji (kaszel, katar, gorączkę),
– unikaj płacenia gotówką, używaj karty,
kupuj bilety online.

ni, że partnerka zgłaszającego awanturuje się, grozi
nożem zgłaszającemu, jest wulgarna i go bije, jest
bardzo nietrzeźwa i agresywna. Zgłaszający, jak i jego
partnerka, pijani pokłócili się i kobieta chciała wyrzucić partnera z mieszkania, na co mężczyzna nie zgodził
się. Mężczyzna zamieszkuje pod innym adresem.
Zgłaszający w obecności patrolu opuścił mieszkanie.
Tankowali, nie zapłacili. W czwartek 2 lipca, na jednej ze stacji paliw w Nowej Rudzie, mężczyźni zatankowali auto i chcieli zapłacić w obcej walucie, twierdzili, że nie mają polskiej waluty, awanturowali się
mówili w obcym języku. Ustalono, że klienci stacji nie
posiadają polskiej waluty, a chcą zapłacić za paliwo
w euro. Pouczono, że policja nie ingeruje w kwestie
sposobu regulowania płatności za zakupy dokonywane na stacji przez jej klientów.
Mężczyzna nie żyje. W piątek 3 lipca w jednym
z mieszkań przy ul. Piastów w Nowej Rudzie, po
otwarciu drzwi przez pracownika NTBS, ujawniono
zwłoki 67-letniego mężczyzny w stanie rozkładu.
Ustalono, że jest to osoba samotnie zamieszkująca.
Zadyma w rynku. W piątek 3 lipca funkcjonariusze
Wydziału Kryminalnego KP Nowa Ruda w wyniku
czynności operacyjno-rozpoznawczych zatrzymali
27-letniego mężczyznę, który wspólnie i w porozumieniu z drugim mężczyzną, uderzając rękoma oraz
kopiąc po całym ciele, doprowadził do stanu bezbronności mieszkańca Nowej Rudy, a następnie zażądali
od niego wydania nieokreślonej kwoty pieniędzy.
Zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na interwencję osoby trzeciej. Zatrzymanego doprowadzono do
Prokuratury Rejonowej w Kłodzku, a następnie do
Sądu Rejonowego w Kłodzku, który wydał postanowienie o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyznę osadzono
w ZK Kłodzko.
Pieszy ma pierwszeństwo! W sobotę 4 lipca w Nowej
Rudzie kierujący samochodem marki Audi z niewyjaśnionych przyczyn potrącił pieszego, przechodzącego
przez jezdnię. Pieszy korzystał z pomocy medycznej
– doznał obrażeń głowy. Sprawca oddalił się z miejsca
zdarzenia. Dalsze czynności prowadzi Zespół Wykroczeń z KP Nowa Ruda.
Zderzyli się. W niedzielę 5 lipca w Nowej Rudzie
doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.
Kierująca pojazdem marki Chevrolet, włączając się do
ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem marki Nissan Micra, doprowadzając
do kolizji. Sprawca zdarzenia ukarany został mandatem
i sześcioma punktami karnymi.

Ponadto:
– podczas wakacyjnych wycieczek i spacerów pamiętajmy o odpowiednim
stroju zabezpieczającym przed pokąsaniem przez kleszcze i żmije,
– podczas upałów często schładzaj i nawadniaj organizm, pij wodę,
– unikaj opalania w godzinach 11.00-15.00,
stosuj kremy z filtrem i chroń głowę,
– kąp się w miejscach do tego oznaczonych, tylko pod opieką ratownika,
– spożywaj produkty świeże, odpowiednio przechowywane i opakowane,
– bądź ostrożny w kontaktach internetowych, nie daj się namówić na spotkania

z nieznaną osobą, nie podawaj swoich
danych w Internecie,
– odmawiaj kiedy ktoś zaproponuje ci
alkohol, dopalacze czy inne niebezpieczne substancje,
– unikaj dymu tytoniowego i miejsc zadymionych, bowiem bierne palenie
zwiększa ryzyko powstania poważnych
chorób płuc,
– pamiętaj o zagrożeniu wynikającym
z zakażenia wirusem HIV, którym można zarazić się przez przypadkowy bez
zabezpieczenia kontakt seksualny,
– wykazuj się ostrożnością w kontakcie
z obcymi osobami.
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Znaleziony telefon przynieś na policję
W sobotę 13 czerwca, 40-letnia mieszkanka Nowej Rudy,
zawiadomiła o przywłaszczeniu
przez nieustalonego sprawcę,
telefonu komórkowego marki
Samsung Galaxy A6 2018 o wartości 700 zł, użytkowanego przez
jej syna, który podczas zabawy
na deptaku miejskim pozostawił
aparat telefoniczny bez nadzoru.
Utracony telefon zarejestrowano
w policyjnym systemie jako utracony. Dalsze postępowanie w tej
sprawie prowadzą policjanci z
Komisariatu Policji Nowa Ruda.
Pozostawienie sobie znalezionego telefonu, to wykroczenie
lub przestępstwo przywłaszczenia, za które trzeba się liczyć z
odpowiedzialnością karną. O
tego typu zdarzeniach informowaliśmy na łamach naszego tygodnika niejednokrotnie. Zdarza
się tak, że nagle i niespodziewanie stajemy się „nowymi właści-

cielami” rzeczy, którą właśnie
gdzieś znaleźliśmy.
– Myślimy wówczas: „Znalezione – niekradzione”, a to duży
błąd. Postępując w taki sposób,
popełniamy czyn zabroniony i
narażamy się nawet na karę pozbawienia wolności – ostrzega
asp. Paulina Koptyra z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Policjantka przestrzega przed
takimi sytuacjami. Lepiej, jeśli
znaleziony telefon trafi do biura
rzeczy znalezionych, które mieści się w budynku Starostwa
Powiatowego w Kłodzku przy ul.
Okrzei 1. Można również znalezioną rzecz przekazać policji,
która postara się ustalić właściciela. Zostawiając sobie znalezioną rzecz, popełniamy wykroczenie lub przestępstwo przywłaszczenia. Kodeks wykroczeń
określa, że: „Kto kradnie lub
przywłaszcza sobie cudzą rzecz

ruchomą, jeżeli jej wartość nie
przekracza 500 złotych, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Kodeks
karny z kolei penalizuje czyn:
„Każdy, kto przywłaszcza sobie
cudzą rzecz ruchomą lub prawo
majątkowe podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat,
natomiast osoba, która przywłaszczy powierzoną jej rzecz
podlega karze od 3 miesięcy do
5 lat pozbawienia wolności”.
Kwalifikacja prawna uzależniona
jest od wartości danej rzeczy.
Jeżeli wartość np. telefonu przekroczy 500 złotych, odpowiadamy za przestępstwo. W każdym
przypadku Kodeks wykroczeń
przewiduje również odpowiedzialność z art. 125, który traktuje o znalezieniu i nieoddaniu
cudzej rzeczy: „Kto w ciągu
dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy, albo przy-

błąkania się cudzego zwierzęcia
nie zawiadomi o tym organu
policji lub innego organu państwowego, albo w inny właściwy
sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do
500 złotych albo karze nagany”.
– Mimo tego, że odnalezienie
wartościowego telefonu możemy uznać za łut szczęścia, nasze
prawo określa to jako „przywłaszczenie cudzej rzeczy” i zawsze w
takim przypadku należy się zastanowić, czy opłaca się nam
narażać na niepotrzebne nieprzyjemności i konflikt z prawem
– dodaje asp. Paulina Koptyra.
– W przypadku zagubienia telefonu, należy w pierwszej kolej-

ności zgłosić ten fakt u operatora sieci i zlecić blokadę karty SIM
oraz blokadę IMEI. Każdy telefon
ma indywidualny i niepowtarzalny nr IMEI. Operator, po otrzymaniu zgłoszenia, dokonuje
blokady IMEI, która uniemożliwia
korzystanie z telefonu w jakiejkolwiek sieci, nawet jeśli karta
SIM zostanie zmieniona – informuje policjantka.
Jeżeli telefon nie odnajdzie
się w przeciągu dwóch tygodni
– możemy przypuszczać, że został przez kogoś przywłaszczony
i w tym przypadku należy zgłosić ten fakt, udając się do najbliżej jednostki policji.

Czas na grzyby
Duża wilgotność i ciepło sprawiły, że w lasach pojawiło się dużo
grzybów. Grzybiarze są bardzo zadowoleni. Nie wszyscy jednak
wiemy, że Straż Leśna może ukarać mandatem podczas spacerów
w lesie. Niektóre kary są wyjątkowo dotkliwe – mogą wynieść
nawet 500 zł

89 kontroli drogowych
na terenie powiatu
W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w piątek 3 lipca,
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku,
podczas akcji pn. „Prędkość”, przede
wszystkim kontrolowali, czy kierujący
stosują się do ograniczeń prędkości, czy
są trzeźwi, czy stosują pasy bezpieczeństwa i urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci.
Działania pn. „Prędkość” skierowane
były w szczególności do tych kierowców,
którzy rozwijali nadmierne prędkości.

– Policjanci szczególnym nadzorem
objęli drogi główne naszego powiatu z
wykorzystaniem videorejestratorów. Policjanci podczas kontroli sprawdzali trzeźwość kierujących, ale także stan techniczny pojazdów. W trakcie akcji 16 funkcjonariuszy ruchu drogowego dokonało 89
kontroli drogowych i ujawniło 49 przekroczeń dozwolonej prędkości przez
kierujących. Ponadto funkcjonariusze
zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych
– informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Mandat od Straży Leśnej możesz
dostać m.in. za zbieranie grzybów
w nieodpowiednim miejscu. Są to np.:
rezerwaty przyrody i parki narodowe,
ale też prywatne posesje.
O ile prywatne posesje są z reguły
ogrodzone i trudno jest nieświadomie
wtargnąć na taki teren, o tyle rezerwaty przyrody mogą być niewyraźnie
oznaczone. Dlatego zawsze przed
grzybobraniem upewnijmy się, czy
teren, na który mamy zamiar wejść, nie
jest przypadkiem chroniony. Ponadto
nie zapominajmy, że nie można zbierać
grzybów na uprawach do 4 m wysokości, w drzewostanach nasiennych
i powierzchniach doświadczalnych,
w ostojach zwierzyny.
Mandat możemy dostać także za
niszczenie runa leśnego – zakazane
jest wyrywanie grzybów wraz z grzybnią. To istotny przepis, ponieważ grzybnia umożliwia odrośnięcie grzybów.
Nie można też niszczyć grzybów, których człowiek nie może wykorzystać.
Las jest domem dla zwierząt, które
jedzą m.in. grzyby.
Czego nie można robić w lasach?
O tym, czego nie można robić w lasach mówi art. 30 Ustawy z dnia 28
września 1991 r. Oprócz kwestii związanych z grzybami warto pamiętać
o tym, że w lesie zabronione jest:

– zanieczyszczanie gleby i wód,
– zaśmiecanie,
– rozkopywanie gruntu,
– niszczenie lub uszkadzanie drzew,
krzewów lub innych roślin,
– niszczenie urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,
– zbieranie płodów runa leśnego
w oznakowanych miejscach zabronionych,
– rozgarnianie i zbieranie ściółki,
– wypas zwierząt gospodarskich,
– biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub
nadleśniczego,
– wybieranie jaj i piskląt, niszczenie
lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenie legowisk, nor i mrowisk,
– płoszenie, ściganie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
– puszczanie psów luzem,
– hałasowanie oraz używanie sygnałów
dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków
wymagających wszczęcia alarmu.

D
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20-26 lipca 2020
2018 r.
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Dobra
książka
Od kuchni

Mic

„E

Michal Viewegh

Wiosenna sałatka

Dobra
książka
Od
kuchni

„Ekożona”

Wiosenna sałatka

Małgorzata Kasprzyk

Składniki:
• 2 pęczki rzodkiewek
• 1 pęczek szczypiorku
• 4 jajka
• 1/4 małej cebuli (ok. 15g)
komedia omyłek. Zatwardziały
• 2Urocza
serki wiejskie
kawaler
i postrzelona
siostrzenica. Bohaterem wła• 1 czubata
łyżeczka musztardy
delikatesowej
ściwie jest mężczyzna. Samotny, spokojny i bogaty Waldek.
• sól i pieprz
smaku
Wiedzie
sobiedokomfortowe
życie, nie do końca zdając sobie sprawę, że czas
płynie, a w jego życiu osobistym nic się od lat nie zmienia. Oszołomiony sukWykonanie:
cesami w swojej firmie, cały poświęcił się pracy. I nagle w wyniku tragicznego
1. Jajka ugotować na twardo,
zrządzenia losu zostaje opiekunem dziesięcioletniej Ewy. Dziewczynka od
ostudzić, obrać ze skorupek.
razu burzy jego uporządkowaną codzienność. Traktowana jak rodzona córka
Pokroić w kosteczkę.
jest
jego wiejski
oczkiem
w głowie.
2. Serek
odsączyć
ze Z biegiem lat dorastająca Ewa dochodzi do wniosku,
że
to
już
najwyższa
pora i ostatnia szansa, aby w końcu wujek ułożył
śmietanki.
sobie
życieobrać
osobiste.
Próbuje
3. Cebule
z łupiny,
po- mu w tym pomóc, wprowadzając w ich wspólną
egzystencję
iście
diabelski
kroić w drobną kosteczkę. plan. I tak Ewa angażując się w nieswoje sprawy
i 4.szukając
odpowiedniej
cioci, sama niechcący wplątuje się w przygodę miRzodkiewki
umyć, osuszyć,
pokroić w półplasterki.
łosną.
5. Powieść
Szczypiorek
drobno
pełna
ciepłapoi uroku. Bawi i wzrusza. Bohaterowie kolorowi z różsiekać.
nym
bagażem życiowym, wiekiem i energią życiową. Wszystko to się fajnie
Wszystkie
składniki wrzucić
do jednej miski,
dodać
musztardę
oraz
do
splata
doprowadzając
do szczęśliwego
happy
endu.
Polecam.
W doprawić
sam raz na
smaku
solą
i
pieprzem.
wakacyjny wypoczynek.
Smacznego!

„Ostatnia szansa”

Krystyna Fecko

Składniki:
• 2 pęczki rzodkiewek
• 1 pęczek szczypiorku
• 4 jajka
„Ekożona” i do pary „Ekomąż”. Te dwie książki czeskiego pisarza poruszają
•bardzo
1/4 małej
cebuli (ok. 15g)
modny temat – życie zgodnie z naturą. I właśnie, czy można tak funk•cjonować
2 serki wiejskie
w związku małżeńskim. Od Hedviki i Mojmira, bo to z ich perspek•tywy
1 czubata
łyżeczka muszopowiedziane są te dwie historie, dowiadujemy się czego oczekujemy
tardy delikatesowej
nawzajem od swoich partnerów.
• sól i pieprz do smaku

Całość, jak we wszystkich powieściach tego autora podszyta jest specyficznym humorem i autoironią. Śmiejemy się z samych siebie. Czasem przez łzy.
Wykonanie:
1.Autor
Jajka bezlitośnie
ugotować naobnaża
twardo, aktualne mody na ekologiczny styl życia. I jak takie
życie może
wywrócić
wszystko do góry nogami. Nawet w tak spokojne i wyostudzić,
obrać
ze skorupek.
dawałoby
się poukładane małżeństwo jak naszych bohaterów nagle wkrada
Pokroić
w kosteczkę.
chaos
i szaleństwo.
2.sięSerek
wiejski
odsączyćMojmir
ze jest starym kawalerem, pisarzem po przejściach,
który nagle zapragnął żony i rodziny. Zakochał się w skromnej, jego zdaniem
śmietanki.
praskiej
Hedvika z przykładnej i usłuchanej żony
3.zagubionej
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z łupiny,bibliotekarce.
postajewsiędrobną
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niezależną, otwarcie mówiącą o swoich potrzebach. Stara się
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4.żyć
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w czym
półplasterki.
się to u mężczyzny
poważną chorobą serca. I Mojmir musi przewartościo5.czySzczypiorek
drobno pować swoje dotychczasowe poglądy. Porzuca racjonalizm i szuka nowej drogi
siekać.
życiowej. składniki
Tym bardziej,
że do
Hedvika
nie dodać
jest nieszczęśliwa
i zagubiona.
Wszystkie
wrzucić
jednejjuż
miski,
musztardę oraz
doprawić Już
do
nie
trzeba
jej
ratować.
Teraz
to
Mojmir
jest
tym,
kogo
trzeba
uratować.
smaku solą i pieprzem.
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Smacznego!
Krystyna
Fecko

Moc efektu placebo w
sporcie
Moc efektu placebo w
Wiele osób na samą myśl
o treningu zaczyna się męczyć,
a słowa „ja to się nie nadaję na
te zajęcia”, „nie dam rady, mam
za słabą kondycję” to odpowiedź wielu namawianych na
nowy rodzaj treningu. Czy

samo negatywne nastawienie
do treningu może spowodować
że ta aktywność nam się nie
spodoba? Z drugiej strony czy
wiara we własne siły sprawi, że
nowa aktywność fizyczna mniej
nas zmęczy? Jak się okazuje TAK.

niany, a – jak widać – bardzo
skuteczny w sporcie. Wiara
w swoje siły przekłada się na
Psycholog Hendrik Mothes nostka treningowa. Naukowcy odczuwane zmęczenie, a to
z Wydziału Nauk o Sporcie na uznali, że poczucie wiary we bezpośrednio wpływa na wynegatywne
Wiele osóbwłasne
na samą
nikinastawienie
sportowe. Jeśli niePsycholog
czujesz Hendrik M
siły myśl
wpływasamo
na odczuUniwersytecie w Freiburz Wydziału
do treningu
o treningu
męczyć, podczas
sięspowodować
pewnie na siłowni,
alboNauk o Spo
waniesięzmęczenia
upra-może
g’u wraz z zespołem
odkrył, żezaczyna
znasz
osobę,
której
brak
pewwiania
sportu.
banasze oczekiwaniaamają
ta aktywność
nam się nie Uniwersytecie w Fr
słowaistot„ja to się
nie nadaję
naCo żewięcej,
ności
siebie
adza
danie
nasuwa
wniosek,
że
ny wpływ na to, jaktewyczerpug’u wraz
z zespołem od
czy przeszk
zajęcia”, „nie dam rady, mam spodoba? Z drugiej strony
w podjęciu walki o lepszą sylstosowanie
sportowych
projąca dla nas będziezadana
jedsiły sprawi, że nasze oczekiwania maj
słabą kondycję” to odpo- wiara we własne
duktów reklamowanych może wetkę i zdrowie, pomyśl o marwpływ
na to, jak wyc
aktywność
fizyczna
mniej ny
wiedź wielu namawianych
na nowaefekty
kowych
legginsach
albo
fajnym
przynieść korzystne
jącaubiorze
dla nas będzie dan
naswzmęczy?
się okazuje TAK.
nowy rodzaj dzięki
treningu.
W takim
samejCzy
wierze
ich po- Jakt-shirt’cie.
zytywny wpływ na organizm. spodobasz się sobie jak i innym,
Jak się spodziewano, wyni- lepiej będzie ci się ćwiczyło no
ki badania pokazały, że jednost- i efekty będą bardziej zauwaka treningowa była mniej wy- żalne niż w workowatych dreczerpująca dla osób które za- sach czy luźnym podkoszulku.
częły trening z pozytywnym A nowe buty z zaawansowaną
nastawieniem. Efekt ten nasilał technologią na pewno obetną
się również wraz z myśleniem ci parę sekund dzięki czemu
o sobie jako dobrym sportow- zrobisz nowe życiówki. Pamięcu. Naukowcy odkryli również, taj jednak, że efekt placebo
że wiara w skuteczność koszul- w przypadku suplementów
ki kompresyjnej była pomocna obarczony jest dużym ryzykiem
dla osób które z początku nie i konsekwencjami zdrowotnyoceniały siebie jako wybitnych mi. Stosuj tylko te suplementy,
które zostały przebadane
sportowców.
Te odkrycia są kolejnym i uznane za bezpieczne. Wiara
dowodem na to, że efekt pla- w siebie + fajne ciuszki = sukcebo działa! Jest on niedoce- ces!!!
Agata Hryciuk
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Ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów
Trwają prace parlamentarne nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającym szereg ułatwień dla
właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach
związanych z rejestracją pojazdów
Projekt przedłożony przez
ministra infrastruktury powstał
we współpracy z ministrem cyfryzacji, jako tzw. pakiet deregulacyjny.
Prawo jazdy on-line
Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą
zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane
i uprawnienia kierowcy będą
podczas kontroli drogowej
sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Zmiana ta
stanowi kolejne ułatwienie dla
obywateli. Już teraz, dzięki działaniom obecnego rządu, kierowcy nie muszą posiadać przy sobie
dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC. Informację o zwolnieniu z obowiązku
posiadania przy sobie prawa
jazdy minister cyfryzacji ogłosi
z trzymiesięcznym wyprzedzeniem w komunikacie opublikowanym m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej.
Koniec z wymianą dowodu
rejestracyjnego, kiedy skończy
się miejsce na pieczątki
W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do
wpisania terminu następnego
badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Takie rozwiązanie to znaczna
oszczędność czasu i pieniędzy
dla właścicieli pojazdów.
Karta pojazdu i nalepki kontrolne nie będą już wydawane
Kolejnym uproszczeniem w
procedurze rejestracji pojazdów
jest zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. Dzięki temu właściciele pojazdów
oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z
zagranicy w sumie 94,5 zł (karta
pojazdu – 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 zł i łącznie 1 zł
opłaty ewidencyjnej). Wydawanie karty pojazdu nie będzie
konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają
dostęp do centralnej ewidencji

pojazdów. Właściciel może po- dotyczyło sytuacji uszkodzonadto sprawdzić historię pojaz- nych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. W przypaddu on-line.
ku konieczności naprawy samoPojazd zarejestruje starosta w chodu (np. po wypadku) wynimiejscu czasowego zamiesz- kającej z uszkodzenia zasadnicz ych elementów nośnych
kania
Nowelizacja ustawy przewi- konstrukcji, będzie można wyduje wprowadzenie możliwości cofać pojazd z ruchu na okres
rejestracji pojazdu lub czasowej od 3 do 12 miesięcy i nie częściej
rejestracji na wniosek właścicie- niż po upływie 3 lat od daty
la, również przez starostę wła- poprzedniego wycofania z ruchu.
ściwego ze względu na miejsce Przywrócenie do ruchu będzie
czasowego zamieszkania, a tak- wiązało się z przeprowadzeniem
że czasowej rejestracji pojazdu dodatkowego badania techniczna wniosek właściciela, w przy- nego pojazdu po naprawie. Ta
padku konieczności przejazdu z zmiana pozwoli właścicielowi
miejsca jego zakupu lub odbio- naprawianego i czasowo wycoru, również przez starostę wła- fanego z użytku samochodu
ściwego dla miejsca zakupu lub ograniczyć koszty ubezpieczenia
pojazdu. Obecnie czasowo możodbioru pojazdu.
na wycofać z ruchu samochody
Będzie można zachować dotych- ciężarowe i przyczepy o dopuszczasowe tablice rejestracyjne czalnej masie całkowitej od 3,5
W projekcie zaproponowano t, ciągniki samochodowe, pojazponadto wprowadzenie możli- dy specjalne oraz autobusy.
Przepisy ustawy umożliwią
wości zachowania, na wniosek
właściciela pojazdu, dotychcza- zwrot zatrzymanego elektroniczsowego numeru rejestracyjnego. nie przez organ kontroli ruchu
Opłata za najczęściej wydawane drogowego dowodu rejestracyjtablice samochodowe, to 80 zł. nego (pozwolenia czasowego)
Dzięki pozostawieniu dotych- przez stację kontroli pojazdów.
czasowego numeru rejestracyj- Rozwiązanie to wyeliminuje konego nie będzie trzeba jej po- nieczność zwracania się kierownosić, jak również nie trzeba cy o zwrot dokumentu np. do
będzie ponosić opłaty za nalep- urzędu lub też jednostki organu,
kę kontrolną – w sumie razem z który zatrzymał dokument.
Dużym ułatwieniem dla właopłatą ewidencyjną, to oszczędścicieli pojazdów będzie wproność – 99,50 zł.
wadzenie powiązania czasowej
Dealer zarejestruje nowy po- rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowajazd
Nowością jest wprowadzenie niem pojazdu z urzędu.
Jeśli od ostatniej rejestracji
możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją pojazdu na terytorium RP nie
nowego pojazdu samochodo- nastąpiła zmiana własności, nie
wego przez salon sprzedaży będzie obowiązku przedkładania
autoryzowany przez producen- do rejestracji dowodu własności
ta. Rozwiązanie to ułatwi proces pojazdu. Do wniosku o rejestrarejestracji, zaoszczędzi czas na- cję wystarczy dowód rejestrabywcy, a także umożliwi mu cyjny z aktualnymi badaniami
odbiór już zarejestrowanego technicznymi, nie trzeba już
pojazdu z salonu sprzedaży, w będzie dostarczać do urzędu
przypadku zlecenia wniosku o umowy kupna pojazdu.
Nowe przepisy zaczną oborejestrację przez salon sprzedawiązywać po 3 miesiącach od
ży drogą elektroniczną.
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,
Będzie można czasowo wyco- z wyjątkiem rozwiązań związafać z ruchu samochód osobowy nych z koniecznością wydania
Nowym rozwiązaniem, które komunikatu Ministra Cyfryzacji.
zakładają przygotowane w MI Przepisy dotyczące zniesienia
przepisy, jest rozszerzenie kata- obowiązku wydawania karty
logu pojazdów wycofanych cza- pojazdu i nalepki kontrolnej,
sowo z eksploatacji o samocho- wejdą w życie po upływie 24 miedy osobowe. Będzie to jednak sięcy od publikacji.
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Prawnik odpowiada
„Remedia” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 21

10 lipca
A „Aspirynka” ul. Radkowska 22
11 lipca
Ogłoszenie
testamentu
ul. Kłodzka 10a
12 lipca
P „Centrum”
Zgodnie z art.
646
i
nast.
Kodeksu
„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11
13 lipca
postępowania cywilnego, osoba
„Centrum”
ul. Kłodzka 10a
14 lipca
T znajduje
u której
się testament,
„Centrum”
ul. Kłodzka
10a
15 lipca
jest obowiązana
złożyć go
w sądzie
spadku, gdy dowie
się
o
śmierci
16 lipca
E „Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2
spadkodawcy, chyba że złożyła go
„Familia”
ul. Kłodzka
13
17 lipca
u notariusza. Kto
bezzasadnie
uchyla
ul. Piłsudskiego
18 lipca
się od wykonania
powyższego
obo- 2
K „Pałacowa”
wiązku, ponosi„Nowa”
odpowiedzialność
za
ul. Teatralna 11
19 lipca
wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd
„Farmatex”
XXX-lecia 16
20 lipca
spadku Imoże nałożyć
naos.uchylają„Piastowska” ul. Piastów 5
21 lipca
cego się grzywnę.
W celu stwierdzenia, czy istnieje
testament i gdzie się znajduje, sąd Karolina Janowicz
spadku może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie.
Sąd po k
wysłuchaniu osoby, u której według uzyskanych wiadomości
testament się znajduje, wyda z urzędu postanowienie nakazujące
jej złożenie testamentu w wyznaczonym terminie.
i
Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód
śmierci spadkodawcy. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawian osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne
damia się
przy tej czynności.
Gdyo
złożono kilka testamentów jednego spadkodawcy, otwiera się
i ogłasza wszystkie, a na każdym z nich czyni się wzmiankę o innych.
W protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu opisuje się jego
stan zewnętrzny oraz wymienia się jego datę, datę złożenia i osobę, która
M testament złożyła. Na testamencie zamieszcza się datę
otwarcia i ogłoszenia.
O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku albo
O zawiadamia w miarę możności osoby, których rozrządzenotariusz
nia testamentowe dotyczą, oraz wykonawcę testamentu i kuratora
spadku.KNotariusz niezwłocznie zawiadamia o tym sąd spadku,
przesyłając odpis sporządzonego protokołu.
Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje
się w sądzie spadku, chyba że został złożony u notariusza. Jednakże
na żądanie sądu spadku notariusz
przesyła
złożony
testament temu
10-12
lipca, godz.
18.00
sądowi.
DŻENTELMENI
2D napisy, kryminał/akcja, 120 min, 2019, Polska
bilet: 15/12 zł

Repertuar
kina MOK

Kartka z kalendarza

2013
2020

K
A
R
T słońca: 4.26
wschód
zachód
20.55
K słońca:
wschód
słońca: 4.27
A
zachód słońca: 20.55
Z

191 dzień roku
do końca roku pozostało 174 dni
192 dzień roku
dzień trwa: 16 godz. 29 min.

10
10

do końca roku pozostało 174 dni
dzień trwa: 16 godz. i 28 min

K
A
L
E
N
D
A
piątek
R
Z imieniny obchodzą:
A Aleksander,
imieniny
obchodzą:
Aniela, Antoni, Daniel, Emanuel, Filip,

lipca
lipca
środa

Aleksander,
Aniela,
Filip, January,
Witalis,
Zacheusz
January,
Maurycy,
Rzędziwoj,
Samson,
Sylwan

Insurekcja kościuszkowska
Insurekcja rozpoczęła się 12 marca 1794 r., gdy generał Antoni Madaliński odmówił poddania się redukcji I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej i na jej czele wyruszył z Ostrołęki
w kierunku Krakowa. Zakończyła się 16 listopada 1794, gdy ostatnie oddziały powstańcze skapitulowały przed Rosjanami w Radoszycach.
Jednak walki wciąż trwały do połowy grudnia w Wielkopolsce i na Kujawach.
Jednak za oficjalną datę rozpoczęcia insurekcji uznaje się 24 marca. Po odprawie oficerów
garnizonu krakowskiego, Tadeusz Kościuszko wraz z Józefem Wodzickim udali się na mszę do
kościoła kapucynów, po wysłuchaniu której w domku loretańskim złożyli u stóp ołtarza szable,
które zostały poświęcone przez gwardiana. Następnie ująwszy szable w dłonie ślubowali, że
gotowi są oddać swoje życie dla obrony ojczyzny.
Około godziny 10 na rynku krakowskim pojawił się Tadeusz Kościuszko, po czym odczytano
akt powstania oraz Kościuszko złożył przysięgę:
Ja, Tadeusz Kościuszko,
przysięgam w obliczu Boga
całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk
nie użyję, lecz jedynie jej
dla obrony całości granic,
odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania
powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże
dopomóż i niewinna męka
Syna Jego.
Akt powstania nadawał
Kościuszce tytuł Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej
Narodowej i składał w jego
ręce całkowitą władzę.
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Pieniądze dla OSP
We wtorek, 7 lipca w Wałbrzychu nasze jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej: OSP Czerwieńczyce, OSP Bożków i OSP Włodowice wraz z Wójt Gminy Nowa
Ruda Adrianną Mierzejewską,
otrzymały z rąk Pana Ministra
Michała Dworczyka i wicemarszałka województwa dolnośląskiego Grzegorza Macko – radnego Sejmiku Województwa

Dolnośląskiego oraz prezesa
Wojewódzk iego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łukasza Kasztelowicza promesy na zakup sprzętu oraz wyposażenia strażackiego w ramach programu „Mały
Strażak” na łączną kwotę 32
324,00 zł. Nasze jednostki aplikowały do programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możliwy będzie zakup
sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania
skutków zagrożeń dla naszych
strażaków-ochotników, którzy
niejednokrotnie pierwsi udzielają pomocy we wszelkich zdarzeniach.

Wakacje z CKGNR!

Jak co roku, z inicjatywy Wójt
Adrianny Mierzejewskiej, Gmina
Nowa Ruda zabezpieczyła środki
na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z
terenu Gminy w ramach programu
profilaktyczno-wychowawczego.
Dzięki temu w kilkunastu wsiach
naszej Gminy będą realizowane
zajęcia animacyjne, wycieczki
rowerowe i wycieczki piesze.
Z uwagi na zaostrzony reżim sanitarny spowodowany Covid-19,
wszystkie zajęcia mają charakter
plenerowy, a uczestnicy muszą
ściśle przestrzegać regulaminu
zajęć (opublikowany na stronie
CKGNR i FB) oraz bezwzględnie
posiadać podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych zgody
na uczestnictwo w zajęciach.

Zapraszamy na Festiwal Literacki
W najbliższą sobotę, 11 lipca rozpoczyna się Festiwal
Literacki „Góry Literatury”. Festiwal – jak co roku – cieszy się ogromną popularnością. Świadczy o tym tempo,
w jakim „znikają” bilety na wydarzenia. Część z nich
rozeszła się w kilka minut.
Będzie to już szósta edycja festiwalu, organizowanego od 2015 roku. Od tamtej pory festiwal przyciąga
miłośników książek w malownicze krajobrazy Wzgórz
Włodzickich, a jego współorganizatorem jest Gmina
Nowa Ruda wraz z Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.
Już wtedy Wójt Adrianna Mierzejewska i dyrektor CKGNR
Gabriela Buczek dostrzegły jego potencjał. Tegoroczne
„Góry Literatury” będą pierwszymi po otrzymaniu przez
Olgę Tokarczuk Nagrody Nobla oraz pierwszymi w
dobie pandemii. Stąd też specjalne wymogi sanitarne
(dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie odległości
między uczestnikami, składanie oświadczeń o stanie
zdrowia) oraz wejściówki na festiwal.

W programie festiwalu znajdują się: akcje edukacyjne, debaty, koncerty, panele, pokazy, spotkania, warsztaty: poetyckie, literackie, wystawy.
My zapraszamy na wydarzenia w Gminie Nowa Ruda.
W sobotę, 11 lipca we Włodowicach „Pod Wiatami”
nastąpi otwarcie Festiwalu. Poza rozmowami o prozie
rozstrzygnie się finał konkursu na recenzję literacką im.
Tymoteusza Karpowicza, a uczestnicy będą mogli wziąć
udział w wernisażu fotografii krajobrazowej Piotra
Ososko: „Ziemia Kłodzka. Światło wyczekiwane”, a wieczorem wysłuchają koncertu Lecha Janerki.
W ramach festiwalu w poniedziałek 13 lipca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ludwikowicach Kłodzkich
odbędzie się wernisaż wystawy „75. Urodziny Pippi
Pończoszanki” oraz warsztaty dla dzieci.
We wtorek, 14 lipca w centrum wsi Dzikowiec dojdą
do skutku warsztaty dla dzieci w truck’u „My nie gryziemy”, Fundacji Ewy Naworol.

W środę, 15 lipca na rowerową wycieczkę do Radkowa zabierze Państwa Jakub Kornhauser. Start: początek ścieżki rowerowej we Włodowicach.
W piątek, 17 lipca zapraszamy na finisaż wystawy
Magdaleny Wosik „Na lwy by” do Galerii Ludwikowice
w Ludwikowicach Kłodzkich oraz w godzinach popołudniowych na trzy panele dyskusyjne do Włodowic.
Również we Włodowicach w sobotę, 18 lipca nastąpi finał Festiwalu. Cztery panele dyskusyjne, a na zakończenie koncert Marii Peszek, to świetny finisz tego
wydarzenia.
Wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie Państwo
na stronach Festiwalu, oficjalnych stronach Gminy Nowa
Ruda oraz Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.
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Piknik wakacyjny

W poniedziałek, 6 lipca, w Wambierzycach odbył się
wakacyjny piknik zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach.
Piknik promujący czytelnictwo i aktywne spędzanie
wolnego czasu zgromadził nie tylko dzieci i starszych
mieszkańców Wambierzyc, ale także wakacyjnych gości odpoczywających w naszej okolicy.
Atrakcje takie jak kiermasz książki przeczytanej,
przeciąganie liny, grillowane kiełbaski, wspaniałe ciasto
upieczone przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Wambierzyc, które pomogły zaplatać wianki z kwiatów
i ziół zebranych przez dzieci, a także malowanie farbami i własnoręczne tworzenie biżuterii – to wszystko
przy wesołych rozmowach i muzyce, wprowadziło
dzieci i dorosłych w słoneczny, wakacyjny nastrój.
Na zakończenie dzieci wraz z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich udały się, aby – staropolskim zwyczajem
– puścić letnie wianki do potoku Cedron.
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w Wambierzycach

15

Noworudzianin Nr 436, 10-16 lipca 2020 r.

16

Rozważnie nad wodą
Przed nami kolejne ciepłe dni. Wielu z nas wybiera wypoczynek nad wodą, jednakże
często ignoruje zasady bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić
do tragedii. Od kwietnia tego roku utonęło ponad 140 osób. Tylko w czerwcu prawie
sześćdziesiąt, a od początku lipca – już blisko dwadzieścia
Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać
w nadmiernej brawurze osób
zażywających kąpieli, często
połączonej z alkoholem, słabym
rozeznaniu zbiornika, braku
umiejętności i nieodpowiednim
przygotowaniu się do pływania,
niestosowaniu indywidualnych
środków ochrony, ale również w
braku odpowiedniego nadzoru
osób dorosłych nad nieletnimi.
Aby wypoczynek nad wodą był
bezpieczny, musimy pamiętać,
że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci w tych miejscach
zależy w dużej mierze od nas
samych. Przestrzegajmy więc
podstawowych zasad, które powinny obowiązywać podczas
wypoczynku nad wodą. Pomimo,
że zarówno w zakresie wypadków tonięć jak i utonięć osób na
przełomie ostatnich lat, widoczna jest tendencja spadkowa, to
niepodważalnie należy stwierdzić, że tego rodzaju zdarzenia
nadal stanowią wyzwanie dla
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z rekreacji wodnej, tak, aby
tego typu przypadki dramatu,
nie tylko dla ofiary takiego zdarzenia, ale również dla jego rodziny i najbliższych, udało się w
jak największym stopniu wykluczyć.
Pamiętajmy:
– Bezpieczna kąpiel, to kąpiel
w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio
oznakowane i w którym nad
bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze
mają nieznane dno i głębokość,
a woda w nich może być skażona. Nie wolno pływać też na
odcinkach szlaków żeglugowych
oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.
– Przestrzegajmy regulaminu
kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika.
– Nie pływajmy w wodzie o
temperaturze poniżej 14 stopni
(optymalna temperatura to 2225 stopni).
– Nie pływajmy w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność
wynosi poniżej 50 metrów), gdy
wieje porywisty wiatr.
– Nie skaczmy rozgrzani do
wody. Przed wejściem do wody

zmoczmy nią klatkę piersiową,
szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego.
– Nie pływajmy w miejscach,
gdzie jest dużo wodorostów lub
wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy.
– Nie skaczmy do wody w
miejscach nieznanych. Może to
się skończyć poważnym urazem,
kalectwem, a nawet śmiercią.
Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”;
dno naturalnego zbiornika może
się zmienić w ciągu kilku dni.
– Pamiętajmy, że materac
dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło.
– Nigdy nie wchodźmy do
wody i nie pływajmy po spożyciu
alkoholu.
– Nie przystępujmy do pływania na czczo – wzmożona
przemiana materii osłabia nasz
organizm.
– Nie pływajmy również bezpośrednio po posiłku – zimna
woda może doprowadzić do
bolesnego skurczu żołądka, co
może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.
– Nie przeceniajmy swoich
umiejętności pływackich. Jeśli
chcemy wybrać się na dłuższą
trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze
jednej osoby.
– Na głowie powinniśmy mieć
założony czepek, aby być widocznym dla innych w wodzie.
Można do tego celu użyć bojki
na szelkach.
– Nie wypływajmy za daleko
od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.
– Dzieci powinny bawić się
w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze żeby miały założone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.
– Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać,
że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w
stanie mu pomóc, to zróbmy to,
ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli
się na siłach, to zaalarmujmy
natychmiast inne osoby.

– Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami, pamiętajmy
o założeniu kapoka.
– Nie pływajmy żaglówkami,
łódkami, czy kajakami będąc pod
wpływem alkoholu, czy innych
środków działających podobnie
do alkoholu – za naruszenie tego
zakazu grozi nam kara grzywny,
a ponadto jest to niebezpieczne
zarówno dla nas samych, jak i
dla innych amatorów wodnych
uroków.
– Wypływając na dłuższy rejs
pamiętajmy, żeby wcześniej
sprawdzić prognozę pogody.
– Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim
sprzętem wypływamy oraz o
przewidywanej porze powrotu.
Najczęstszymi przyczynami
utonięć są:
– Brak umiejętności pływania.
– Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich.
– Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i
orientacji!
– Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie.
– Pływanie w miejscach zabronionych.
– Skoki „na główkę” do wody
w nieznanym miejscu.
– Pływanie obok statków,
barek i łodzi motorowych, w
pobliżu śluz i zapór wodnych.
– Siadanie na rufie kajaku lub
na burcie łodzi.
– Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia
się kajaka lub łodzi.
– Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do
wody oraz zanurzaniu osób pływających.
Nie zapominajmy, że należy
zadbać o porządek w miejscu,
w którym odpoczywamy. Pamiętajmy, że podczas naszego urlopu złodzieje nie próżnują. Zwracajmy uwagę na rzeczy osobiste,
które zabieramy ze sobą na plażę. Tylko przestrzegając tych
podstawowych zasad możemy
sprawić, aby nasz wypoczynek
nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwe.
Pamiętajmy, że bezpieczna
kąpiel zależy w głównej mierze
od nas samych!
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Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 9 lipca, godz. 15.00)
jest już ponad 12,1 miliona zarażonych, prawie
553 tysiące zgonów i ponad 7 milionów osób
wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego świata.
Polska na ten moment jest na 43 miejscu w tej
statystyce z liczbą zarażonych – 36.951, liczbą
zgonów – 1.551 oraz 25.477 wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim – na ten moment – 31 osoby są zakażone koronawirusem (miasto Duszniki-Zdr. – 1, miasto Kłodzko – 6, miasto Kudowa-Zdr.
– 0, miasto Nowa Ruda – 0, miasto Polanica-Zdr.
– 0, gmina Bystrzyca Kł. – 0, gmina Lądek-Zdr. – 5,
gmina Międzylesie – 4, gmina Radków – 2, gmina
Stronie Śl. – 1, gmina Szczytna – 3, gmina wiejska
Kłodzko – 12, gmina Lewin Kł. – 0, gmina wiejska
Nowa Ruda – 3). Jest 13 ofiar śmiertelnych (z Lewina Kłodzkiego – 1, Stronia Śl. – 1, Radkowa – 1,
Bystrzycy Kł. – 3, Nowej Rudy – 1, Międzylesia – 2,
Kłodzka – 4), a 221 osób wyzdrowiało. W powiecie
kłodzkim 159 osób objętych jest kwarantanną.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (3.159.671 chorych / 134.888 zgonów
/ 1.393.256 wyzdrowiałych),
Brazylia (1.719.660 / 68.089 / 1.152.467),
Indie (771.866 / 21.174 / 478.124),
Rosja (707.301 / 10.843 / 481.316),
Peru (312.911 / 11.133 / 204.748),
Chile (303.083 / 6.573 / 271.703),
Wielka Brytania (286.979 / 44.517 / brak danych),
Meksyk (275.003 / 32.796 / 214.316),
Hiszpania (252.513 / 28.396 / 150.376),
Iran (250.458 / 12.305 / 212.176),
Włochy (242.149 / 34.914 / 193.640),
Pakistan (240.848 / 4.983 / 145.311),
(…) Turcja (208.938 / 5.282 / 187.511),
Niemcy (198.836 / 9.091 / 182.282),
(…) Chiny (83.581 / 4.634 / 78.590),
(…) Czechy (12.046 / 349 / 7.797).
#zostanwdomu

Powiat właścicielem DPS-u

Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek
www.noworudzianin.pl

2 czerwca został podpisany
akt notarialny na zakup budynku, w którym Powiat Kłodzki
prowadzi Dom Pomocy Społecznej – Oddział Ścinawka Dolna 17,
dla 96 przewlekle chorych psychicznie osób.
Nabycie prawa własności nieruchomości poprzedzone były
rokowaniami oraz podjęciem
uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego. Podjęta decyzja miała na celu
zapewnienie ciągłości realizacji
zadań z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które
wymagają zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych.
Zakup nieruchomości zostanie
sfinansowany ze środków własnych powiatu.

Zobacz co możesz wygrać!

Prześlij do nas wypełniony kupon!
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2 bilety do Podziemnej Turystycznej
„Kopalni Węgla w Nowej Rudzie”
(muzeum górnictwa)

Zabieg na twarzy
w Instytucie Urody Prestige
Małgorzaty Jankowiak

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

KRZYŻÓWKA
Z NAGRODAMI
KRZYŻÓWKA
Karnet dla 2 osób
doUbóstwione
kinaSłońce
MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

2-osobowe zaproszenie na obiad
w „Karczmie Pod Sową”

Wydzielina

Romy, aktorka
kaszalota
Wśród
prawidłowych rozwiązań wybierzemy nagrodzonych. Atrakcyjne nagrody
czekają!
Pełna kwiatów

1

Zobacz co możesz wygrać!

Romy, aktorka

Wyrób
tytoniowy

1

Wyrób
Prześlij dotytoniowy
nas wypełniony kupon!
Marszałek

dworu

2 bilety do Podziemnej Turystycznej
„Kopalni Węgla w Nowej Rudzie”
(muzeum górnictwa)

Posłuch
Wyrób

Symbol ameryku

Wyrób
tytoniowy
Marszałek

Posłuch

Frazesy,
komunały
Frazesy,

komunały

Miasto w
Pakistanie
Miasto w

6

Pakistanie

6

Drzewo parkowe

9

Frazesy,
komunały
Frazesy,

Miasto w
Pakistanie9
Miasto w

Kandydat,

28

„... Tadeusz”

pretendent

28

9

28

9

Kandydat,
pretendent
Kandydat,

28

„... Tadeusz”

Pakistanie

komunały
pretendent
Kandydat,

„... Tadeusz”

„... Tadeusz”25

25

pretendent

Nawiany śnieg

8

8

Drzewo parkowe

23

Rodzaj wiersza

Pismo wychodzące Rodzaj wiersza

23

co trzy
miesiące
Pismo
wychodzące
coŚródziemnomor.
trzy miesiące
Drzewo parkowe
drzewo owocowe
Śródziemnomor.
Drzewo parkowe
drzewo owocowe Rodzaj wiersza

8 Rosyjskie23
tak

Pismo wychodzące
tak Rodzaj wiersza
8 Rosyjskie
23
co
trzy
miesiące
Przepływa
przez
Pismo
wychodzące
Śródziemnomor.
Przepływa
przez
co
trzy Olsztyn
miesiące
drzewo
owocowe
Śródziemnomor.
Olsztyn
drzewo owocowe

11

11

Rosyjskie tak

Amarant

17

16

17

Nawiany śnieg

Porożeśnieg
jelenia
Nawiany
Poroże jelenia
Amarant

16

17

Amarant
Maksymalny udźwig
Maksymalny
udźwig
Poroże jelenia
Poroże jelenia

16

w Rumuniiw w
M-toM-tow Rumunii
GórachBanackich
Banackich
Górach

Maksymalny udźwig

Maksymalny udźwig

M-tow Rumunii
w Rumuniiw w
M-to
AzjatyckaBanackich
pustynia
Azjatycka
pustynia
Górach
Górach
Banackich

11

Przepływa
przez
Olsztyn
Olsztyn

25

16

17

Przepływa przez

25

19
19

11

Terytorium
Terytorium
federalne
Brazylii
federalne Brazylii
Niskowęglowa stal
Niskowęglowa
stal
Terytorium
stopowa
Terytorium
stopowa

22

22

20
20

22

20
20
Staropol.deser
deser
Staropol.

Preludiumdnia
dnia
Preludium

Staropol.deser
deser
Staropol.

Azjatyckapustynia
pustynia
Azjatycka

27
27

Krójpłaszcza
płaszcza
Krój
Biblijne
Biblijneimięimięmęskie
męskie

22

stole

chem. o l.at. 12

27
27

Krójpłaszcza
płaszcza
Krój

Na wigilijnym
Na wigilijnym
stole

Pierwiastek
Pierwiastek
chem.
o l.at. 12

federalne Brazylii
federalne Brazylii
Niskowęglowa stal
Niskowęglowa stal
stopowa
stopowa

19
19

30

Pierwiastek

Szyfr
Pierwiastek
chem.
o l.at. 12
chem.Szyfr
o l.at. 12

Rosyjskie tak

18
Amarant18

Odgłosulicy
ulicy
Odgłos

Preludiumdnia
dnia
33Preludium

33

Odgłosulicy
ulicy
Odgłos

Biblijne
Biblijneimięimięmęskie
męskie

4
44

12
12
12

4

12

Np.Np.Marek
Marek
Np.Np.Marek
Aureliusz
Marek

Wpada
Wpadadodołuzy
łuzy

Wpada
Wpadadodołuzyłuzy

Aureliusz

Aureliusz

Aureliusz

Daw.
nazwa
Daw.
Daw.nazwa
nazwa
Daw.
nazwa
Wolina
Wolina
Wolina

Wolina

13

13

Zyskasz13
Zyskasz13
stracisz

5
55

5 Bezbarwny,

Bezbarwny,
Bezbarwny,
łatwopalny
gaz;
Bezbarwny,
łatwopalny
gaz;
łatwopalny
etylen gaz;
łatwopalny
etylen gaz;

etylen

etylen

straciszZyskasz
Zyskasz stracisz

26

26

21
21
21

31
31
31

21

31

29

29

29

29
2

2

stracisz

26

2

2
Litery26
z pól ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

STRAŻ MIEJSKA
Posterunek
Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
StrażMIEJSKA
Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
STRAŻ
Straż
Miejska
Radków,
74 871
22 87,
kom.51609
Straż
Miejska
Nowa
Ruda,tel.
Rynek
11, tel.
74 872
51,093
kom.661,
501604
054523
667817
STRAŻ
POŻARNA
tel.tel.
112,
Straż
Miejska
Radków,
74998
871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
ZDROWIE
Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza
Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
STRAŻ
POŻARNA
tel. 112, 998
Centrum
Szkoleń
i
Koordynacji
Działań
w Radkowie,
ul. 873
Piastowska
Szpital
w
Nowej
Rudzie,
ul.
Krańcowa
3,Ratowniczych
tel.ul.74Piłsudskiego
872 40 06
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda,
14 a, tel. 74
53 00 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA
tel. 112, 999
Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
Nowa Ratowniczych
Ruda, ul. Szpitalna
2, tel. 74ul.872Piastowska
4006 wew.11a,
22 tel. 74 871 54 92
Centrum
Szkoleń
i Koordynacji Działań
w Radkowie,
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
POGOTOWIA
tel. 112,
999
Ogólnopolskie
Biuro
Praw
Pacjenta,
tel.
800
190
590
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie
ratunkowe
Nowa Nowa
Ruda,Pacjenta
ul.
Szpitalna,
tel. 74
Pełnomocnik
ds. Ochrony
Praw
tel.872
74 92
8652712 06
Pogotowie
wodociągowe
Ruda,
tel.Kłodzko,
74 872
23
45
Pogotowie
gazowe
Nowa
Ruda,
tel.
992,
74
872
44
87
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86
Przychodnie
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
„TUR-MED”
Nowa Ruda,Nowa
ul. Teatralna
11,991,
tel. 74
74 872
872 25
72 86
00
Pogotowie energetyczne
Ruda, tel.

„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
ZDROWIE
„EVITA”
Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
Szpital w Nowej Rudzie, ul. Krańcowa 3, tel. 74 872 40 06
Symbol ameryku
„EVITA”
Nowa Ruda-Drogosław,Nowa
ul. Świdnicka
tel. 74 872
ZDROWIE
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Ruda, ul.20,
Szpitalna
2, tel.777422872 4006 wew. 22
7
10 Szpital
„OPTOMED”
Ruda-Słupiec,
ul.3,Kwiatkowskiego
w NowejNowa
Rudzie,
ul. Krańcowa
tel.800
74 872
Ogólnopolskie
Biuro
Praw
Pacjenta,
tel.
19040
590061, tel. 74 872 86 70
Pełnomocnik
ds. Ochrony
Praw
Pacjenta
tel.2,74tel.865
Opiekuńczo-Leczniczy
Nowa
ul.Kłodzko,
Szpitalna
74 12
87206
4006487
wew.
Po dzecie
Miasto
w zach.
„MEDICOR”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.Ruda,
Ludwika
Waryńskiego
2a,
tel.
603
22422
7
10 Zakład
Jemenie
PrzychodnieNowa
Port w Libanie Ogólnopolskie
Biuro Praw
Pacjenta,
tel.
800
190
590 20 70
„EUROMED”
Ruda,
ul.
Fredry
22,
tel.
74
872
Po dzecie
Jednostka
gruntów
Miasto
w zach.
„TUR-MED” ds.
Nowa
Ruda, Praw
ul. Teatralna
tel. 74 tel.
87274
72865
00 12 06
Wodzi
kurczęta
Pełnomocnik
Ochrony
Pacjenta11,
Kłodzko,
rolnych
Jemenie
Port w Libanie
„ANIMED”
Nowa
Ruda,
6, tel.
„EVITA” Nowa
Ruda,
ul. ul.
BohPiastów
Getta 6c,
tel.74
74872
87225
5502
99
Przychodnie
Jednostka gruntów
Wodzirolnych
kurczęta
„ZDROWIE”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.11,Kłodzka
25, 74
tel.
74 872
„EVITA” Nowa
Ruda-Słupiec,
ul. Spacerowa,
87 2230 44
„TUR-MED”
Nowa
Ruda,
ul. Teatralna
tel. 74 tel.
872
72872
00
„EVITA”
Nowa
Ruda-Drogosław,
ul. tel.
Świdnicka
20,
„SALUS”
Nowa
Ruda,
ul. Piłsudskiego
2,74tel.8727455
865
657410872 77 22
„EVITA”
Nowa
Ruda,
ul. Boh
Getta 6c,
99tel.
10
7
„OPTOMED”
Nowa Ruda-Słupiec,
ul.ul.Kwiatkowskiego
872 86 70
„EVITA”
Nowa Ruda-Słupiec,
ul. Spacerowa,
tel. 7431,
872tel.
871,74
22tel.
„PRO-MED”
Ludwikowice
Kłodzkie,
Główna
871746052
Po dzecie7
„MEDICOR”
Nowa Ruda-Słupiec,
ul. Ludwika20,Waryńskiego
2a,22tel. 603 487 224
10
„EVITA”
Nowa
Ruda-Drogosław,
ul.
Świdnicka
tel.
74
872
77
„MEDICUS”
Radków,
ul. Słoneczna
8,22,tel.tel.74748718722787
Port w Libanie
„EUROMED”
Nowa
Ruda,
ul. Fredry
20
70 74 872 86 70
Po dzecie
„OPTOMED”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul. Kwiatkowskiego
1, tel.
Wodzi
kurczęta
„RODZINNA”
Ścinawka
Średnia,
ul.
Port w Libanie
„ANIMED” Nowa
Ruda, ul.
Piastów
6,Sikorskiego
tel. 74 87238d,
25 02tel. 74 871 53 26
„MEDICOR”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.
Ludwika
Waryńskiego
2a, tel. 603 487 224
Wodzi kurczęta
„ZDROWIE”Ścinawka
Nowa Ruda-Słupiec,
ul.
Kłodzka
25, 71
tel. 74 872 30 44
„MEDICUS”
3 Maja
tel.
„EUROMED”
Nowa Ruda,Średnia,
ul. Fredryul.22,
tel. 7418,872
20 70871 53 45
30
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„MEDICOR”
Ścinawka
ul.
Mickiewicza
2, tel.2531,
664
57274634
„ANIMED”
Nowa
Ruda, ul.Śr.,Piastów
6, tel.ul.74Główna
872
02 tel.
30
„PRO-MED”
Ludwikowice
Kłodzkie,
871 6052
„ZDROWIE”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.
Kłodzka
25,
tel.
74
872
Na wigilijnym
„ZDROWIE”
Wolibórz
115,
tel.
74
872
25
32
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787 30 44
Szyfr
Na wigilijnym
„SALUS”
Nowa
Ruda,
Piłsudskiego
2,Sikorskiego
tel. 74 865 38d,
65 10tel. 74 871 53 26
stole
„RODZINNA”
Ścinawka
Średnia,
ul. 47
„SALUS”
Bożków
53,ul.tel.
74 871 42
Szyfr
stole
„PRO-MED”
Ludwikowice
Kłodzkie,
ul.
Główna
31,
tel.
„MEDICUS”
Ścinawka
Średnia,
ul.
3
Maja
18,
tel.
871871
53 6052
45
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46714874
30
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787
14

dworu

Posłuch

Ważnetelefony
telefony
Ważne

Jednostka
Symbolgruntów
ameryku
Azoik rolnych
lub kenozoik

15 Marszałek 6
15

Wydzielina
kaszalota

Miasto w zach. Pełna kwiatów
24
Jemenie
14
Jednostka
gruntów
Miasto w zach.
Azoik lub kenozoik
rolnych
Jemenie

6

dworu

kaszalota

Pełna kwiatów

24Ubóstwione Słońce

1

tytoniowy

18

14

ameryku
Talon na diagnostykę komputerowąAzoikSymbol
lub kenozoik Karnet dla 2 osób
doUbóstwione
kinaSłońce
MOK
w warsztacie Bierc Auto Serwis
Wydzielina

1

Romy, aktorka

Nawiany śnieg

Azoik lub kenozoik
Mróz
Media

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez

2-osobowe
zaproszenie na obiad
15 Marszałek
w „Karczmiedworu
Pod Sową”
Romy, aktorka
15 Posłuch

18

24Ubóstwione Słońce
Zabieg na twarzy Wydzielina
kaszalota
w Instytucie
PełnaUrody
kwiatów Prestige
24
Małgorzaty
14 Jankowiak

POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Noworudzianin
Nr 387, 12-18 lipca 2019 r.
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74Noworudzianin
872
51 51, kom. 501 054
Nr667
436, 10-16 lipca 2020 r.
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie
ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
SŁUŻBY
Pogotowie
POLICJA tel.gazowe
112, 997Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
SŁUŻBY
Komisariat
Policji
Bohaterów
Pogotowie
wodociągowe
Nowaul.Ruda,
tel. 74 Getta
872 2329,45tel. 74 872 44 31
POLICJA
tel. 112,
997Nowa Ruda,
Posterunek
Policji
Radków,
ul. Piastowska
11a, 74
tel.
74
Komisariat
Policji
Nowa
Ruda,Nowa
Bohaterów
Getta
29,872
tel.871
8725244 31
Pogotowie
energetyczne
Ruda, tel. 991,
25748623

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie

7

8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

7 8 z pól
9 10
11 12 13 14 15od161 do
1731
18utworzą
19 20 21
22 23 24
Litery
ponumerowanych
rozwiązanie

25 26 27 28 29 30 31

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

9 10 11 12

imię i nazwisko

13 14 15 16

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

„Noworudzianin” nr 387

Aforyzmy

imię i nazwisko
Kupony
z rozwiązaniem krzyżówki prosimy dostarczyć – pocztą lub bezpośrednio –
„Noworudzianin”
nr 387
Zrobienie komuś przyjemności
może dać
ci tyle radości,
do redakcji w Nowej Rudzie Rynek 8 (I piętro) do wtorku do godz. 15.00
że przychodzi ci ochota mu podziękować (H. de Montherlant)

To, czego uczymy się z przyjemnością, nigdy nie zapomnimy
Za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki
383 („Udana
prostota–jest
delikatnym
oszustwem”) –
Kupony
z rozwiązaniem
krzyżówkiz nr
prosimy
dostarczyć
pocztą
lub bezpośrednio
(A. Mer-cier)

nagrody
otrzymują:
BogusławRudzie
Brodnik – Rynek
2-osobowe8zaproszenie
na obiad
w „Karczmiedo
podgodz.
Sową”, Agnieszka
do
redakcji
w Nowej
(I piętro)
do wtorku
15.00

Wzywaj
Anioła
Stróża
w chwili
on chce
Magdziarz –swojego
2-osobowy karnet
do kina
MOK, Ryszard
Marczykpokusy:
– 2 bilety dobardziej
Muzeum Górnictwa
w Nowej
Rudzie,
Danuta Zając
– plan
miasta Nowa
Ruda,
Małgorzata(ks.
Braniecka
– talon na diagnostykę komputerową
ci
pomóc,
niż ty
chcesz
jego
pomocy
Bosko)
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Jeżeli
godzina
wydaje
mi się
długa,
mówię
sobie,
żeoszustwem”)
nigdy już
Za prawidłowe
rozwiązanie
krzyżówki
z nrnazbyt
383
(„Udana
prostota
jestdwa
delikatnym
UWAGA:
nagrody
czekają
odbiór
w redakcji
przez
tygodnie!
więcej nie wróci i nagle staje się nadzwyczaj krótka (Point de Vue)

nagrody otrzymują: Bogusław Brodnik – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Agnieszka
Wszyscy
popełniają
aleRyszard
obłudnik
nałogowiec
Magdziarz – 2-osobowy
karnetbłędy,
do kina MOK,
Marczykje– ukrywa,
2 bilety do Muzeum
Górnictwa w Nowej
powtarza,
a
człowiek
uczciwy
je
naprawia
(J.
Fabre)
Rudzie, Danuta Zając – plan miasta Nowa Ruda, Małgorzata Braniecka – talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!

„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„RODZINNA”
„ZDROWIE”Ścinawka
WolibórzŚrednia,
115, tel.ul.
74Sikorskiego
872 25 32 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS”
Ścinawka53,Średnia,
ul. 342
Maja
„SALUS” Bożków
tel. 74 871
47 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR”
Ścinawka
Śr., Główna
ul. Mickiewicza
664
„PROMED”,
Jugów, ul.
90a, tel.2,74tel.
872
46572
48 634
URZĘDY I INSTYTUCJE
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
Urząd Bożków
Miasta w53,Nowej
„SALUS”
tel. 74Rudzie,
871 42Rynek
47 1, tel. 74 872 03 00
Urząd
Gminy
Nowa
Ruda,
ul.
Niepodległości
„PROMED”,
Jugów,
ul.
Główna
90a,
tel. 74 872 461,48tel. 74 872 22 63
URZĘDY I INSTYTUCJE

Urząd
Radkowie,
Rynek
tel.872
74 873
Urząd Miasta
Miasta iwGminy
NowejwRudzie,
Rynek
1, tel.1,74
03 0050 00
Urząd Skarbowy
Gminy Nowa
Ruda, ul.
Niepodległości
tel. tel.
74 872
22 63
w Nowej
Rudzie,
ul. Kolejowa1, 23,
74 872
02 00
Urząd
Miasta
i
Gminy
w
Radkowie,
Rynek
1,
tel.
74
873
50
00
URZĘDY
I
INSTYTUCJE
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Piłsudskiego 4, tel. 74 872 21 87
Urząd
Skarbowy
w Nowej
ul.
Kolejowa
tel.
00
Urząd
Miasta
w Nowej
Rudzie,Rudzie,
RynekNowa
1, tel.
74 872ul.23,
03Piłsudskiego
00 74 872 02
Filia
Powiatowego
Urzędu
Pracy,
Ruda,
14,21tel.8774 873 50 50
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych,
ul. Piłsudskiego
4, tel.
74
872
Urząd
Gminy
Nowa
Ruda,
ul.
Niepodległości
1,
tel.
74
872
22
63
Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Kolejowa
19, tel. 74 872
Filia Powiatowego
Pracy, Nowa
Piłsudskiego
14,10tel.5674 873 50 50
Urząd
Miasta i Gminy Urzędu
w Radkowie,
Rynek 1,Ruda,
tel. 74ul.873
50 00
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.
Kolejowa
19,tel.
tel.74
74872
87245
10 56
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.
Kłodzka
27,
Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 23, tel. 74 872 02 00 72
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.
Kłodzkaul.27,
tel. 74 87216,
45 tel.
72 871 53 82
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Ścinawka
Średnia,
Mickiewicza
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych,
ul. Piłsudskiego
74 872 21 16,
87 tel. 74
Ośrodek
Pomocy Społecznej
Ścinawka
Średnia, 4,
ul.tel.
Mickiewicza
74 871 53 82
Filia
Powiatowego
Pracy,ul.
Ruda, ul. Piłsudskiego
14,22
tel.60
Urząd
Pocztowy
Nowa
Niepodległości
1,1, tel.
Urząd
Pocztowy Urzędu
Nowa Ruda,
Ruda,
ul.Nowa
Niepodległości
tel. 74
74 872
872
22
6074 873 50 50
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.
Kolejowa
19,
tel.
74
872
10
56
Urząd
Urząd Pocztowy
Pocztowy Nowa
Nowa Ruda-Drogosław
Ruda-Drogosław ul.
ul. Świdnicka
Świdnicka 35,
35, tel.
tel. 74
74 872
872 43
43 87
87
Gminny
Społecznej, ul.ul.
27,6,tel.
Urząd Ośrodek
PocztowyPomocy
Nowa Ruda-Słupiec,
Ruda-Słupiec,
Kłodzka
tel.7474
74872
8724531
317242
42
Urząd
Pocztowy
Nowa
ul.Kłodzka
Kłodzka
6, tel.
872
Ośrodek
Średnia,
ul. Mickiewicza
16,74tel.872
74 44
8718453 82
MiejskiPomocy
OśrodekSpołecznej
Kultury w Ścinawka
Nowej Rudzie,
ul. Strzelecka
2a, tel.
Miejski
Ośrodek
Kultury
wSportu
Nowej
Rudzie, ul.
Strzelecka
2a,
tel.6074
872
44 84
Urząd
Pocztowy
Nowa
Ruda,
ul.
Niepodległości
1, tel. 74ul.
872
22
Gminne
Centrum
Kultury
i Turystyki Radków,
Handlowa
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Kolorowanka

Kącik
dla dzieci
Wpisz
Wpiszbrakujące
brakującelitery
litery(pomocne
(pomocnesą rysunki, których nazwy trzeba dopasować do odpowiednich
kratek)
kratek)ii odpowiednie,
odpowiednie, w kolejności od 1 do 18, do ponumerowanych kratek pod krzyżówką.
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Nagrody za poprzedni „kącik”
Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Podróż za jeden uśmiech”, „Świat już pachnie
wakacjami”,
nagrody
2 lub 3
(„Podróż za„skakanka”),
jeden uśmiech”,
„Świat(zestaw
już pachnie
elementowy,
m.in.: kredki,nagrody
plastelina,
farbki,
blok,
wakacjami”, „skakanka”),
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3
zeszyt,
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długopis
ozdobny
Jakubotrzymują:
Pezda,
lubWiktoria
z zabawką,Sobolewska,
ołówek, klej, puzzle)
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Łukasz Dobrzyk.
Wiktoria Sobolewska,
Jakub Pezda,
Ułóż zdanie, w którym wszystkie wyrazy rozpoczynają się literą
c:
Łukasz Dobrzyk.
Ułóż zdanie, w którym wszystkie wyrazy rozpoczynają się literą c:
2 C...3c... c...
4 c... c...
5
6
7
8
9
10 dzieci
11do udziału
12 w konkursach
13
15
Zapraszamy
z 14
nagrodami!
Spośród
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piątku
(Nowa
2 C...3c... c...
4 c... c...
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15
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z 14
nagrodami!
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Ułóż
zdanie, w którym wszystkie wyrazy
Zagadka:
Ułóż
zdanie,
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którym
wszystkie
wyrazy
Zagadka:
rozpoczynają
się literą c:
Włóż do niego takie rzeczy:
rozpoczynają
się literą c:
sok, kanapkę i czapeczkę.
Włóż do niego takie rzeczy:

C... c... c... c... c...
C... c... c... c... c...

Potem załóż go na plecy
sok, kanapkę i czapeczkę.
iPotem
na letnią
idź go
wycieczkę.
załóż
na plecy

i na letnią idź wycieczkę.
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Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony,
Spośród tych, którzy do piątku dostarczą do redakcji (Nowa
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony,
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
1. Hasło z krzyżówki

1.
Hasło z krzyżówki
........................................................................................
2. Zdanie z wyrazami na „c”
........................................................................................
........................................................................................
2.
Zdanie z wyrazami na „c”
3. Zagadka
........................................................................................
........................................................................................
3.
Zagadka
........................................................................................
........................................................................................
imię i nazwisko

„Noworudzianin” nr 387

imię i nazwisko

„Noworudzianin” nr 387

........................................................................................
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Przewóz Osób Promocja! Niemcy 200 zł

ricardO

z miejsca zamieszkania pod
wskazany adres busami i autobusami

Niemcy • HolaNdia

39,90 zł

(nie dotyczy wyjazdów w niedziele)

Wynajem autobusów
17-, 20-, 30-, 55-osobowych

tel. 601 439 438

16 zł
35 zł

K s i ą ż k i m oże s z k u p i ć w ys y ł kowo n a
w w w. n owo ru d z i a n i n . p l
o ra z n a Al l e g ro

Noworudzianin Nr 436, 10-16 lipca 2020 r.

Nieruchomości
* Poszukuję do wynajęcia dom lub
mieszkanie – 3-4 pokoje, najlepiej
na terenie Nowej Rudy lub Słupca.
Tel. 511 908 275.
* Kupię domek lub działkę nad zalewem w Radkowie. Tel. 515 053
866.
* Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie (60 m2) na II piętrze na os.
Wojska Polskiego w Nowej Rudzie-Słupcu. Cena wynajmu 900
zł plus opłaty czynszowe. Tel. 506
073 783.
* Sprzedam dom o powierzchni
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiatkowskiego. Kontakt na e-mail:
mirkofagflis@hotmail.com lub tel.
kom. 0047 463 446 09.
* Kupię mieszkanie, dom lub pół
domu w Ścinawce Średniej lub
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Kupię mieszkanie w Słupcu. Tel.
609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu
w Ścinawce Średniej, lub okolicy.
Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie komunalne, parter, w Drogosławiu, 35 m2
po remoncie, na większe, może
być zadłużone bądź do remontu.
Tel. 537 872 198.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w
Bartnicy, blisko restauracji „Pod 2
Lipami”. Tel. 798 770 912.
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* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2
piętra. Tel. 609 590 199.
* Sprzedam działkę pod budowę
domu w Bieganowie. Cena 48000
zł. Tel. 661 328 096.
* Kupię mieszkanie lub pół domu,
lub wynajmę z opcją wykupu w
Ścinawce Średniej lub okolicy. Tel.
721 110 366.
* Kupię małe mieszkanie w Słupcu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Sprzedam duże działki pod zabudowę w Przygórzu. Cena 22 zł/
m2. Tel. 667 946 327.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce
Średniej. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam kawalerkę na drugim
piętrze z możliwością zrobienia
dwóch pokoi w Słupcu na os. Wojska Polskiego, 30 m2. Tel. 539 958
620.
* Posiadam do wynajęcia kawalerkę po remoncie: pokój, kuchnia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul.
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Pilnie sprzedam mieszkanie w
Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, parter, 57,49 m2, centralne ogrzewanie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka i
przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica i komórka. Cena
70 tys. Tel. 508 604 355.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do
remontu, na 8 piętrze na os. Woj-

ska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel.
606 351 669.
* Zamienię mieszkanie komunalne
36 m2 w Nowej Rudzie, na większe, niskie opłaty, mieszkanie po
remoncie, I piętro, posiada ogrzewanie c.o., możliwość zamiany z
zadłużeniem. Tel. 669 907 208.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce
Średniej lub wynajmę z opcją wykupu. Tel. 721 110 366.

Różne
* Niedrogo sprzedam łóżko o wymiarach 210x170 cm, jasne sosnowe. Tel. 602 667 621.
* Zniosę węgiel na terenie Nowej
Rudy i Drogosławia. Tel. 724 010
184.
* Dodatkowa praca – wypełnianie ankiet. Kontakt: irena.nocon@
wp.pl
* Sprzedam ponad 1.5 hektara ziemi rolnej w Bożkowie klasa 3b. Tel.
513 842 064.
* Poszukuję murarza do budowy
ścian fundamentowych, konstrukcyjnych oraz inne – dom jednorodzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel.
601 871 171.
* Oddam za darmo wersalkę, tapczan szer. 1,20, komodę. Tel. 512
920 458.
* Sprzedam kosiarkę AL-KO Classic
3,2E. Nieużywana. Cena 210 zł. Tel.
600 399 914.

* Opiekunka – zajmę się osobą
starszą bądź dzieckiem. Posiadam
wykształcenie pedagogiczne i
doświadczenie przedszkolne. Tel.
530 274 537.
* Potrzebna pilnie pomoc na działce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Sprzedam dużą beczkę kamionkę na kiszonki. Cena 80 zł. Tel. 724
010 184.
* Sprzedam klocki Lego – Hobbit
plus mniejsze zestawy. Tanio. Tylko SMS-y. Tel. 508 095 326.
* Sprzedam piecyk na butlę gazową. Cena 80 zł. Nowa Ruda. Tel.
724 010 184.
* Sprzedam segment pokojowy,
2 ławy i 2 komody. Tel. 695 966
976.

Motoryzacja
* Sprzedam koła z oponami zimowymi NOKIAN 175/65 R15. Stan
bardzo dobry. Tel. 691 201 204.
* Sprzedam Skoda Octavia Combi 1999 rok., 270 tys., aluminiowe
felgi, klima. Cena 2200 zł. Tel. 605
736 049.
* Sprzedam Volkswagen Touran
2009 r., srebny metalik, 8 poduszek
pow., tempomat, czujnik deszczu,
przyciemniane szyby, tempomat.
Cena 19500 do negocjacji. Nowa
Ruda. Tel. 516 250 380.
* Sprzedam Ford Galaxy 2.0 tdci,
2006 r., przebieg 199800 km. Kpl.
kół zimowych. Cena 21 tys. do negocjacji. Tel. 506 942 610.

Reklama

Reklama

ż e b yć
o
m
j
a
t
Tu
Twoja
a
kolorowa
re k l a m ru t to
już od 1

8,20 zł
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OGŁOSZENIA DROBNE SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne (niekomercyjne) można wysyłać SMS-em (redakcyjny numer komórkowy 512 061 362) lub
e-mailem na adres: redakcja@noworudzianin.pl.
Ogłoszenia będą publikowane na łamach tygodnika „Noworudzianin” oraz na www.noworudzianin.pl przez kolejne 4 tygodnie lub do
odwołania przez ogłoszeniodawcę w przypadku gdyby ogłoszenie
przestało być aktualne.
W treści wpisz: Imię i Nazwisko. treść smsa
PRZYKŁAD: Jan Kowalski. Sprzedam pralkę.
Cena 200 zł. tel. 000 066 650.

ZAMÓW GAZ DO DOMU

25 lat
Serdecznie zapraszamy
do naszego sklepu
Jesteśmy koło Stacji Pieprzyk
dzielnica Drogosław
Najlepsza fachowa obsługa
w naszym mieście
Ponad 40 tysięcy pozycji
Najatrakcyjniejsze ceny
Dziś zamawiasz-dziś masz!!!

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czySte Garnki
Z APR ASZ AMY

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE:

ul. Młyńska 9a
57-400 Nowa Ruda
Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00

• dwutlenek węgla • tlen
techniczny • acetylen • argon
• mix • hel do balonów • azot

Ogłoszenia drobne (nie dotyczy firm) przyjmujemy również na kuponie, który można dostarczyć do redakcji lub przesłać pocztą
na adres: Tygodnik „Noworudzianin”, Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda.
Ogłoszenie ukaże się w czterech kolejnych wydaniach.

Kupon na ogłoszenie drobne
Imię i nazwisko: ..................................................................................................
Treść ogłoszenia (max. 20 słów)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..................................................... Tel. .......................................................
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Zakończenie sezonu w noworudzkim klubie TAEKWON-DO ITF

W środę 1 lipca, na obiektach
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie, miał miejsce ostatni
w tym sezonie trening dla zawodników noworudzkiego klubu TAEKWON-DO oraz TAEKWON-DO KIDS. Ciężko pisać tu o jakimś konkretnym podsumowaniu, gdyż pandemia dała się we
znaki również w kontekście
sportu. Treningi zostały zwieszone w marcu, a wróciliśmy do nich
po zniesieniu obostrzeń, czyli
dopiero po dwóch miesiącach.
Niestety, nie mogliśmy ćwiczyć
jak zwykle w DOJANG (salce
treningowej) i dlatego nasze
jednostki treningowe musiały
odbywać się na wolnym powie-

trzu, co w pewnym stopniu ograniczało ich formę, ale jak powszechnie wiadomo – ruch na
świeżym powietrzu zawsze w
modzie. Miało to jednak swoje
plusy i minusy, bo jak zwykle w

takim przypadku bywa – karty
wielokrotnie rozdawała pogoda
i często krzyżowała nam plany.
Na szczęście wszystko już za
nami i z wielkim optymizmem
patrzymy w przyszłość. Cieszy
duża frekwencja na treningach,
bo to pokazuje, że jest zapotrzebowanie na tę formę aktywności
fizycznej w naszym mieście i jego
okolicach.
Dzień później – 2 lipca pod
wiatą RANCZO OVERO należącego do Kornela Kobaka (wielkie
dzięki za pomoc w organizacji)
miało miejsce rodzinne ognisko
klubowe dla zawodników oraz
ich rodziców. Były pieczone kiełbaski, zimna lemoniada, ale

przede wszystkim doskonała
zabawa i mnóstwo śmiechu. W
trakcie imprezy trener Roman
Lewicki dostał podziękowanie
od rodziców i najmłodszych
adeptów TKD za czas i energię
poświęconą swoim wychowankom. Wraz z trenerem pojawiła
się również nowa osoba – Magdalena Sawczuk (III DAN), która
od początku wzbudziła zainteresowanie młodszych adeptów,
bo każdy zastanawiał się kim ta
pani jest?! I w tym miejscu należy się podzielić kolejną, dobrą
nowiną. Od września klub zyska
nowego instruktora – będzie nim
właśnie pani Magda, która przyjechała do nas z odległej Białej

Podlaskiej, gdzie trenowała pod
czujnym okiem mistrza Zbigniewa Bujaka (VII DAN) – ikony
polskiego TAEKWON-DO oraz
instruktora Zbigniewa Kapeli (IV
DAN). Należy podkreślić, że pani
Magda jest również sędzią międzynarodowym, więc wszystko
wskazuje na to, że nasz klub
ciągle się rozwija i jest na najlepszej drodze do odnoszenia
kolejnych sukcesów. Wkrótce
szerzej przedstawimy sylwetkę
pani Magdy, żeby każdy mógł
na spokojnie zaznajomić się z jej
osiągnięciami w świecie sportu
oraz planami i oczekiwaniami
dotyczącymi prowadzenia klubu.
KYAP!
B@sil
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Po bardzo długiej „zimowej” przerwie, zaczęło się ściganie
w Pucharze Polski MTB XCO na warszawskiej kazurce. W dniach
4-5 lipca w Warszawie przeprowadzony został pierwszy wyścig
PP MTB XCO UCI Warsaw Cup 2020 zaliczany do kategorii C3. Był
to bardzo udany wyścig dla noworudzkiej młodziczki Alicji Matuły,
która od tego sezonu reprezentuje największy i najbardziej utytułowany rowerowy klub w Polsce, Warszawski Klub Kolarski. W łączonym wyścigu na 3,5 km trasie wystartowało 67 Młodzików
i 22 Młodziczki. Alicja od startu do mety prowadziła w grupie
Młodziczek kolejno wyprzedzając Młodzików, którzy wyruszyli na
trasę 2 minuty przed dziewczynami. Alicja wspólnie z klubową
koleżanką Hanią Mazurkiewicz dyktowały tempo na trasie. Jednak
pech Hani i przysłowiowy kapeć na drugiej rundzie spowodował,
że dalszą część wyścigu Alicja jechała sama, pewnie kontrolując
rywalizację i budując przewagę nad rywalkami. Słoneczna pogoda
z wysoką temperaturą i trudną technicznie trasą ze sztywnymi,
stromymi podjazdami na pewno nie były sprzymierzeńcami dla
noworudzianki.
1. Alicja Matuła – Warszawski Klub Kolarski 30:21
2. Sara Bodkowska – Jedlicze Team 31:09
3. Kamila Klaus – Kamyk Radzymin MTB Team 31:47
4. Zofia Bluszcz – Grupa Kolarska Victoria Rybnik 33:07
5. Maria Długosz – UKS Zawojak 33:23

fot. Piotr Jarosławski

Puchar Polski MTB XCO Warsaw Cup 2020 UCI C3
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